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ВСТУП
Вакуумна техніка являє собою сукупність машин і апаратури для створення,
вимірювань і підтримання вакууму (тиску в середовищі, що нижче атмосферного) в
технічних та наукових цілях.
Дана техніка широко застосовується в електроніці, хімічній, фармацевтичній,
харчовій промисловості, ядерній енергетиці, пакувальній техніці, тощо. Відповідно,
розвиток перелічених галузей вимагає вдосконалення вакуумної техніки, як інтенсивним,
так і екстенсивним шляхом.
Інтенсивний шлях передбачає впровадження нових досягнень науки у виробництві,
вивчення і розробку більш ефективних методів і технологій.
Екстенсивний шлях, на відміну від інтенсивного, передбачає розвиток за рахунок
збільшення кількісних характеристик, таких як потужність, витрата, тощо. Впровадження
нових досягнень науки в даному випадку дуже обмежене.
Машини для отримання і підтримання необхідного значення вакууму називаються
вакуум-компресорами або вакуум-насосами.
Існують декілька типів вакуум-насосів, які використовуються в залежності від
необхідних значень вакууму, продуктивності, тощо. Кожний тип вакуум-насосів має свої
переваги, недоліки, границі застосування і сфери використання.
В даній роботі розглянуто можливість розробки осьового компресора для прокачки
газу при низькому та середньому (верхня межа) вакуумах. Прокачка газу (в тому числі по
замкненому контуру) при вакуумметричних тисках використовується в лазерній техніці,
особливо в високопотужних технологічних лазерах, пневмотранспорті, тощо.
На даний момент для прокачки газу у вакуумному середовищі використовуються
вакуум-насоси об’ємного типу дії: гвинтові, роторні типу РУТС, поршневі. З машин
динамічного типу дії використовуються відцентрові та вихрові вакуум-насоси. Для
досягнення високого і надвисокого вакууму використовуються спеціальна вакуумна
техніка, наприклад дифузійний насос. Прикладів використання осьових компресорів у
вакуумній техніці з відкритих джерел знайдено не було.
В зв’язку з постійним ростом ринку вакуумного обладнання, лазерних технологій, а
також тим фактом, що осьові компресори не є продуктом масового використання у
вакуумній та лазерній техніці, розробка осьового компресора для прокачки газу у
вакуумному середовищі є актуальною темою для промисловості.
Під час проходження переддипломної практики у АТ «ВНДІкомпресормаш» мені
було поставлено задачу вдосконалення методики газодинамічного розрахунку осьового
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двоступінчатого високооборотоного компресора з протиобертанням для роботи в
вакуумному середовищі у складі високопотужного технологічного газового лазеру.
Відповідно до поставленої на підприємстві задачі було сформульовано мету, об’єкт та
предмет досліджень магістерської дисертації.
Мета роботи: підвищення ефективності та автоматизація газодинамічного розрахунку
високоборотних осьових компресорів з протиобертанням.
Об’єкт досліджень: високооборотний осьовий компресор з протиобертанням.
Предмет досліджень: вплив напрямку обертання роторів на газодинамічні
характеристики компресора.
Вузька галузь застосування, особливості конструкції та складності в розрахунку
даного компресора обмежують процеси проектування і виготовлення штучним і
дрібносерійним виробництвом, завдяки чому збільшується собівартість компресорів.
Вдосконалення методики розрахунку осьових компресорів дозволить збільшити точність
проектування, що позитивно вплине на процеси виготовлення і доведення комперсорів.
В роботі були проаналізовані методи і схеми розрахунку осьових компресорів, обрана
схема розрахунку, побудована математична модель, складена програма розрахунку
осьового двоступінчастого компресора для випадків обертання роторів ступеней в одному
напрямку і в протилежних, а також проведені експериментальні дослідження, за
результатами яких можна робити висновки про адекватність і точність побудованої
математичної моделі і програми розрахунку.
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1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

1.1.

Галузі застосування осьових компресорів

Осьові компресори в більшості випадків використовуються в авіаційній, криогенній
техніці, в машинобудуванні, газовій, металургічній, енергетичній і інших галузях
промисловості зазвичай у випадках, де необхідні великі продуктивності. Сучасні осьові
компресори газотурбінних установок мають ступінь підвищення тиску до 25 – 35 та вище.
В залежності від швидкості газового потоку в робочих органах розрізнюють дозвукові та
надзвукові осьові компресори з турбо- та електроприводом з частотою обертання 500 об/с
та вище [1]. Приклад осьового компресора з продуктивністю 4950 м3/хв і тиском 0,54 МПа
наведено на рис. 1.1 [15].
Конструкції осьових компресорів розроблені спочатку з приводом від газових турбін.
Потім осьові компресори стали використовуватись в галузях промисловості, де раніше
використовувались лише відцентрові компресори. Осьові компресори стаціонарних
установок мають перевагу перед відцентровими – більш високе значення ККД, маса та
габарити для стаціонарних установок значення не мають. Вартість великих стаціонарних
установок з відцентровими і осьовими компресорами приблизно однакові.
З іншого боку, осьові компресори мають обмежений діапазон робочих режимів через
помпаж, чутливість до корозії та ерозії [1].

Рис. 1.1.Осьовий компресор К 4950-1
У випадках відносно малих продуктивностей (до 1000 м3/хв) осьові компресори
зазвичай не використовуються.
До осьових компресорів також відносяться осьові вентилятори, відмінністю яких є
обумовлені сферами їх використання характеристики. Так для вентиляторів характерні
дуже малі значення підвищення тиску (порядку 1000 - 5000 Па) при значних
продуктивностях (від 1000 до 70000 м3/год). Дані машини використовуються зазвичай в
системах вентиляції, аспірації, пневмотранспорту, кондиціонування та осушки [16].
На рис. 1.2. наведено приклад осьового вентилятору виробництва компанії SAVIO.
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Прикладів використання осьових компресорів у вакуумній техніці з відкритих джерел
знайти не вдалось.

Рис. 1.2. Приклад осьового вентилятору

1.2.

Аналоги розроблюваної моделі

В системах технологічних лазерів зазвичай використовуються наступні типи
компресорів [1]:
-

водокільцеві вакуум-компресори, або, як їх ще називають вакуум-насоси;

-

роторні вакуум-насоси типу РУТС;

-

гвинтові вакуум-насоси;

-

вихрові вакуум-насоси.

Переваги і недоліки даних типів компресорів перед осьовими наведені нижче.
Перевагами водокільцевих вакуум-насосів є:
-

простота конструкції;

-

простота обслуговування;

-

можливість неперервної роботи;

-

високі показники пониження тиску.

В той же час водокільцеві вакуум-насоси мають і ряд недоліків:
-

необхідність осушки газу внаслідок особливостей стискання газу;

-

велика маса і габаритні розміри;

-

зовнішній привід;

-

необхідність ущільнення приводного валу;

-

низький ККД.
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Переваги роторних вакуум-насосів типу РУТС:
-

простота конструкції;

-

простота обслуговування;

-

можливість неперервної роботи.

Недоліки роторних вакуум-насосів типу РУТС:
-

пульсації тиску;

-

велика маса і габаритні розміри;

-

зовнішній привід;

-

необхідність ущільнення приводного валу;

-

малі значення продуктивності.

Переваги гвинтових вакуум-насосів:
-

можливість неперервної роботи;

-

високе значення ККД.

Недоліки гвинтових вакуум-насосів:
-

необхідність осушки газу внаслідок особливостей стискання газу;

-

складна конструкція;

-

зовнішній привід;

-

необхідність ущільнення приводного валу;

-

малі значення продуктивності.

Переваги вихрових вакуум-насосів:
-

можливість неперервної роботи;

-

високі значення продуктивності.

Недоліки вихрових вакуум-насосів:
-

складна конструкція;

-

зовнішній привід;

-

необхідність ущільнення приводного валу.

Запропонований осьовий компресор має наступні переваги перед вищенаведеними:
-

компактні габаритні розміри і мала маса;

-

відсутність вологи в газі;

-

більше значення ККД;

-

розташування приводу в корпусі компресора;

-

відсутність необхідності в ущільненні приводного валу.

З недоліків осьового компресору для прокачки газу в технологічних лазерах можна
виділити наступні:
-

неможливість довготривалої роботи;
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-

малі значення перепаду тиску;

-

залежність подачі від напору.

Порівняння даних типів компресорів демонструє, що використання осьових
компресорів в лазерній техніці є перспективною і актуальною темою.
Аналіз доступних джерел інформації як в області вакуумної техніки, так і в суміжній
– авіабудуванні показав, що для такого застосування, як прокачний пристрій в
технологічних лазерних установках, немає ні готових розробок, ні даних, необхідних для
розрахунку таких конструкцій. Тут йде мова насамперед про газодинамічний розрахунок
проточної частини компресора. Робоче середовище – низький вакуум (абсолютний робочий
тиск порядку 103 … 105 Па) – є суцільним середовищем і до нього застосовна звичайна
теорія турбомашин.
Проте, для розрахунків за методом подібності необхідно знання ряду характеристик –
безрозмірних коефіцієнтів напору, витрати та ККД. Причому їх значення повинні бути
отримані із виконанням рівності основних критеріїв подібності, насамперед, по числу
Рейнольдса. Для конструкції компресора, яка розробляється в даний момент на
підприємстві характерні дуже низькі числа 𝑅𝑒 = 102 … 103 . Даних по коефіцієнтам для
таких умов немає, а рекомендації дуже суперечливі.
Також значним фактором є робота компресора в замкнутому контурі із значно
меншим об’ємом у порівнянні з продуктивністю компресора. В таких умовах робота навіть
ідеально спроектованого компресора опиняється в жорсткому зв’язку з параметрами в
газовому контурі, які, враховуючи непостійність режимів роботи лазерної установки,
значно змінні. По питанням роботи компресорів в замкнутому контурі немає ні теоретичних
розробок, ні чітких рекомендацій.
Для даного застосування на підприємстві ВАТ «ВНДІкомпресормаш» ведуться
розробки двох моделей компресорів, проте методики їх розрахунку та проектування
вимагають уточнень і доповнень, а також займають значну частину часу – газодинамічний
розрахунок може займати до 50 годин [14].

1.3.
Під

час

Опис об’єкта дослідження
аналізу були

розглянуті

методики

розрахунку вже

розроблених

експериментальних моделей компресорів, які відрізняються за робочими параметрами і
конструктивно.
Перша експериментальна модель складається з двох роторів і двох статорів, що
розташовані з роторами почергово. Ротори встановлені на валах електрошпиндельного
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двигуна. Всі перелічені елементи знаходяться в єдиному корпусі. На двигун встановлений
обтічник для зменшення опору газу.
Друга експериментальна модель відрізняється від першої тим, що ротори першої і
другої ступені встановлені на валах різних двигунів, а двигуни розміщені дзеркально, що
забезпечує обертання роторів в протилежні напрямки. Всі перелічені елементи знаходяться
в єдиному корпусі. На двигуни встановлені обтічники для зменшення опору газу.
Застосування двох двигунів обумовлено обмеженістю застосування одного двигуна для
даних характеристик компресора.
Характеристики компресорів вказані в табл. 1.1, 1.2.
Табл. 1.1. Робочі характеристики осьового компресора
Робоче середовище
Подача за умовами всмоктування, м3 /хв

0,95𝑁2 + 0,05𝐶𝑂2
6

Початковий статичний тиск, Па

3333

Кінцевий статичний тиск, Па

4133

Температура газу на вході до компресору, К

303

Показник адіабати газової суміші

1,39

Газова постійна, Дж/кг*К

288,5

Частота обертання двигунів, об/хв

9000

Діаметр каналу на вході до компресору, мм

405

Табл. 1.2. Робочі характеристики осьового компресора з протиобертанням
Робоче середовище
Подача за умовами всмоктування, м3 /хв
Початковий статичний тиск, Па
Кінцевий статичний тиск, Па

0,95𝑁2 + 0,05𝐶𝑂2
10
3333
4006,6

Температура газу на вході до компресору, К

313

Показник адіабати газової суміші

1,39

Газова постійна, Дж/кг К

288,5

Частота обертання двигунів, об/хв

8800

Діаметр каналу на вході до компресору, мм

470

Дана конструкція виділяється серед інших простотою, малими габаритами та масою,
герметичністю. Великі частоти обертання двигунів дозволяють забезпечувати значну
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подачу при малих розмірах лопаток роторів, завдяки чому сили інерції, що виникають,
мають мале абсолютне значення. Відповідно, виникає можливість використовувати при
виготовленні лопаток дешеві (за рахунок малої міцності) матеріали.

1.4.

Методи розрахунку осьових компресорів

В даній роботі було проаналізовано методи розрахунку та дослідження осьових та
відцентрових компресорів і турбомашин як в загальному випадку, так і для окремих галузей
промисловості, насамперед авіаційної, криогенної, вакуумної техніки, як таких, в яких
використання лопатевих машин досить широке і, відповідно, проведено досить ґрунтовні
дослідження. Основними джерелами, в яких розглядались методи розрахунку осьових
лопатевих машин є [1, 2, 4, 6, 7].
Газ зазвичай поступає в першу ступінь компресора в осьовому напрямку. Нехтуючи
впливом тертя об стінки вхідного патрубку, можна вважати, що осьова швидкість на вході
в першу ступінь постійна по радіусу r [1]:
𝑐𝑎1 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.1)

Відповідно постійні по радіусу статичний і повний тиски:
𝑝1 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.2)

𝑝1∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.3)

На виході останньої ступені газ також має осьовий напрямок; повний тиск повинен
бути однаковим по радіусу, так як нерівномірний розподіл тиску може викликати радіальні
течії та додаткові втрати [1].
Умовою високоефективної роботи ступені осьового компресора вважається
постійність повного напору і тиску по радіусу лопатки робочого колеса. Найбільш часто
використовуються схеми розрахунків, що приводяться далі [1].
1.4.1. Ступінь з циркуляцією, постійною по радіусу
В цьому випадку частинки газу не мають радіального переміщення,
швидкість постійна 𝑐𝑎 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і, відповідно,

𝑑𝑐𝑎
𝑑𝑟

𝑐𝑟 = 0, а осьова

= 0.

При цьому повний тиск постійний по радіусу, тобто [1]:
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𝑝∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і

𝑑𝑝∗
𝑑𝑟

=0

(1.4)

Із диференційного рівняння ступені отримаємо [1]:
𝑐

𝑐𝑢 ( 𝑟𝑢 +

𝑑𝑐𝑢
𝑑𝑟

)=0

(1.5)

Звідки випливає, що [1]:
𝑑𝑟
𝑟

+

𝑑𝑐𝑢
𝑐𝑢

=0

(1.6)

При інтегруванні отриманого диференціального рівняння маємо [1]:
ln 𝑟 + ln 𝑐𝑢 = ln(𝑟𝑐𝑢 )

(1.7)

Що в свою чергу відповідає 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тобто при заданих початкових умовах потік
в розглядуваному перерізі підпорядковується закону потенційного вихору (постійний
момент швидкості або постійна по радіусу циркуляції швидкість). Для перерізу до та після
колеса можна записати [1]:
𝑐𝑢1 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і 𝑐𝑢2 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.9)

Так як потік до та після колеса підпорядковується 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, виконується умова
рівняння (1.4) [1]:
𝑢

𝐻𝑡 = 𝑔 (𝑐𝑢2 − 𝑐𝑢1 ) =

𝜔𝑟
𝑔

(𝑐𝑢2 − 𝑐𝑢1 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.10)

так як 𝑐𝑢1 𝑟 і 𝑐𝑢2 𝑟 постійні по радіусу r.
Розглянута схема розрахунку характерна також тим, що ступінь реактивності
𝜌𝑡 збільшується по радіусу r. Перетворивши рівняння (1.10), отримаємо [1]:

𝜌𝑡 = 1 −

𝑐𝑢1 𝑟−𝑐𝑢2 𝑟
2𝜔𝑟 2

=1−

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑟2

(1.11)
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так як

𝑐𝑢1 𝑟−𝑐𝑢2 𝑟
2𝜔

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Тому можна записати [1]:
(1 − 𝜌𝑡 )𝑟 2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(1.12)

Позначивши 𝜌𝑡ср – ступінь реактивності решітки на середньому радіусі 𝑟ср , при
дозвільному радіусі маємо [1]:
2
𝑟ср

𝜌𝑡 = 1 − (1 − 𝜌𝑡ср ) 𝑟 2

(1.13)

З рівняння (1.13) випливає, що ступінь реактивності росте із збільшенням радіуса r.
𝑟

На рис. 1.3 показано зміну ступеня реактивності в залежності від відношення 𝑟 . Розрахунок
ср

ступені по розглянутій теоретичній схемі зводиться до визначенню необхідних профілів
лопатки для різних радіусів (основні розміри ступені попередньо уточнені). Загальна
вимога зводиться до визначення трикутників входу і виходу решітки колеса, а також
швидкостей входу та виходу решітки напрямляючого апарату. Потім уточнюють необхідні
профілі [1].
Розрахунок по розглянутій схемі відносно простий і забезпечує добре співпадіння з
дійсною течією газу в ступені компресора. Так як в цій схемі розрахунку Ht(r)=const і
cz(r)=const, гідравлічні втрати незначні. В розглянутій схемі розрахунку є наступні
недоліки: лопатки виходять вкороченими, особливо біля робочого колеса; число Маха
(MW1) зростає із збільшенням r і може досягати великих значень для периферійних перерізів
[1]. Так як робота компресора в надзвуковому режимі веде до значного посилення вібрацій
та зменшення ККД через ранній відрив прикордонного шару від лопаток, то дана схема не
може бути застосована для розрахунку.
Розглянута схема розрахунку характерна для ступені з осьовим входом і виходом
потоку газу. Проте закон 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 може бути використаний в осьовому компресорі з
попередньою закруткою потоку по напрямку і проти обертання [1].
Попередня закрутка потоку по напрямку обертання створює умови високих
периферійних швидкостей при допустимих значеннях чисел MW1. В цьому випадку треба
використовувати двигун із порівняно більш високою частотою обертання. Так як в ступенях
такого компресора розвивається відносно високий напір, це призводить до зменшення
кількості ступеней і розмірів машини. Попередня закрутка потоку в напрямку,
протилежному до обертання, зазвичай використовується, коли мається обмеження значення
12

периферійної швидкості. Розглянута розрахункова схема широко використовується в
розрахунках стаціонарних компресорів, а також в транспортних машинах із закруткою
потоку по напрямку обертання [1].

Рис. 1.3. Зміна ступеня реактивності по радіусу для ступені з постійною циркуляцією

1.4.2. Ступінь з постійним по радіусу степенем реактивності
В такій схемі розрахунку виходять із наступних умов: однаковий напір і однаковий
приріст повного тиску по радіусу r, тобто 𝐻𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ∆𝑝∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а також однакова
ступінь реактивності по радіусу r, тобто 𝜌𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [1].
При цьому забезпечується умова однакового по радіусу повного тиску перед колесом,
𝑝1∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Тоді при умові ∆𝑝∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 витікає, що і повний тиск після колеса
однаковий по радіусу r, тобто 𝑝2∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [1].
В розрахунковій схемі при 𝜌𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 закон зміни швидкості по радіусу
відрізняється від схеми 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, так як швидкості 𝑐𝑢1 і 𝑐𝑢2 не підпорядковуються
закону 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а швидкості 𝑐𝑎1 і 𝑐𝑎2 в схемі 𝑝𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 змінні по радіусу r [1].
В розглядуваній схемі розрахунку необхідна попередня закрутка потоку газу перед
робочим колесом із швидкістю 𝑐𝑢1 , яка забезпечується напрямляючим апаратом
попередньої ступені. Перед першою ступінью необхідний апарат з поворотною решіткою.
Із трикутника швидкостей виходить, що [1]:

𝑐𝑢1 = 𝑐𝑢𝑚 −

𝑐𝑢2 −𝑐𝑢1
2

= 𝑢 − 𝑊𝑢𝑚 −

𝑊𝑢1 −𝑊𝑢2
2

(1.14)
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𝑐𝑢2 −𝑐𝑢1

𝑐𝑢2 = 𝑐𝑢𝑚 −

𝜌𝑡 =

𝐻𝑝
𝐻𝑡

2

𝑊 2 −𝑊22

= 𝑢 − 𝑊𝑢𝑚 +

𝑊𝑢1 −𝑊𝑢2

𝑊 2 −𝑊22

= 2𝑢(𝑐1

𝑢2 −𝑐𝑢1

(1.15)

2

= 2𝑢(𝑊1
)

𝑢1 −𝑊𝑢2 )

=

𝑊𝑢1 +𝑊𝑢2
2𝑢

=

𝑊𝑚

(1.16)

𝑢

Або:
𝑊𝑚 = 𝜌𝑡 𝑢

(1.17)

𝑢

𝑢

𝐻𝑡 = 𝑔 (𝑐𝑢2 − 𝑐𝑢1 ) = 𝐻𝑡 = 𝑔 (𝑊𝑢1 − 𝑊𝑢2 )

(1.18)

𝐻

Введемо позначення 𝜓𝑡 = 𝑢2𝑡 або 𝐻𝑡 = 𝜓𝑡 𝑢2 ; Тоді отримаємо:
2

𝐻

𝑊𝑢1 − 𝑊𝑢2 = 𝑢2𝑡 = 𝜓𝑡 𝑢2

(1.19)

Ввівши в рівняння (1.14) і (1.15) значення рівнянь (1.17) і (1.19), отримаємо:

𝑐𝑢1 = 𝑢 − 𝜌𝑡 𝑢 −

𝑐𝑢2 = 𝑢 − 𝜌𝑡 𝑢 +

𝜓𝑡
2

𝜓𝑡
2

𝑢 = 𝜔𝑟 [(1 − 𝜌𝑡 ) −

𝜓𝑡

𝑢 = 𝜔𝑟 [(1 − 𝜌𝑡 ) +

𝜓𝑡

2

2

𝐻

] = 𝜔𝑟 [(1 − 𝜌𝑡 ) − 2𝑢𝑡2 ] (1.20)
𝐻

] = 𝜔𝑟 [(1 − 𝜌𝑡 ) + 2𝑢𝑡2 ] (1.21)

З рівнянь (1.20) і (1.21) видно, що в схемі, яка розглядається, (𝜌(𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) швидкості
𝑐𝑢1 і 𝑐𝑢2 ростуть із збільшенням радіуса r (на відміну від схеми 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, де 𝑐𝑢
зменшується із збільшенням r) [1].
При визначенні закону зміни осьових швидкостей 𝑐𝑧1 і 𝑐𝑧2 по радіусу r до і після
колеса витікають із диференційного рівняння, яке при умові 𝑝∗ (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 отримує
вигляд [1]:

−𝑐𝑎

𝑑𝑐𝑎
𝑑𝑟

= 𝑐𝑢

𝑑𝑐𝑟
𝑑𝑟

+

𝑐𝑢2
𝑟

(1.22)
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Для визначення 𝑐𝑎1 в перерізі 1-1 (рис. 1.2) необхідно підставити 𝑐𝑢1 із рівняння (1.20)
в рівняння (1.22).
Після відповідних перетворень отримаємо [1]:

−𝑐𝑎1

𝑑𝑐𝑧1
𝑑𝑟

= (1 − 𝜌𝑡 ) [2𝑟(1 − 𝜌𝑡 )𝜔2 −

Інтегруючи в інтервалі від середнього радіуса 𝑟ср =

𝑟в +𝑟к
2

𝐻𝑡
𝑟

]

(1.23)

до довільного радіуса r,

отримаємо [1]:

𝐻

𝑟

2
2
𝑐𝑎1ср
− 𝑐𝑎1
= 2𝜔2 (1 − 𝜌𝑡 ) [(1 − 𝜌𝑡 )(𝑟 2 − 𝑟ср2 ) − 𝜔𝑡2 ln 𝑟 ]
ср

(1.24)

або:

𝐻

𝑟

2
𝑐𝑎1 = √𝑐𝑎1ср
− 2𝜔 2 (1 − 𝜌𝑡 ) [(1 − 𝜌𝑡 )(𝑟 2 − 𝑟ср2 ) − 𝜔𝑡2 ln 𝑟 ]
ср

(1.25)

Аналогічно для перерізу 2-2 (рис. 1.4) за колесом маємо диференційне рівняння [1]:

−𝑐𝑎

𝑑𝑐𝑎
𝑑𝑟

= (1 − 𝜌𝑡 ) [2𝑟(1 − 𝜌𝑡 )𝜔2 −

𝐻𝑡
𝑟

]

Інтегруючи в інтервалі від середнього радіуса 𝑟ср =

(1.26)

𝑟в +𝑟к
2

до довільного радіуса r,

отримаємо [1]:

𝐻

𝑟

2
𝑐𝑎2 = √𝑐𝑎2ср
− 2𝜔 2 (1 − 𝜌𝑡 ) [(1 − 𝜌𝑡 )(𝑟 2 − 𝑟ср2 ) − 𝜔𝑡2 ln 𝑟 ]
ср

(1.27)

З рівнянь (1.25) і (1.27) випливає, що швидкості 𝑐𝑎1 і 𝑐𝑎2 в розрахунковій схемі з 𝑝𝑡 (𝑟) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 зменшуються із збільшенням радіусу r, а в розрахунковій схемі із 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
швидкість 𝑐𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 по радіусу, причому для перерізу за колесом зміна ca значна [1].
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Рис. 1.4. Ступінь з постійною по радіусу циркуляцією
Для інтегрування рівнянь (1.23) і (1.26) від радіуса 𝑟в (втулки) до довільного радіуса r
в рівняння (1.25) і (1.27) замість 𝑐𝑎1ср , 𝑐𝑎2ср , 𝑟ср необхідно підставити 𝑐𝑎1в , 𝑐𝑎2в , 𝑟в [1].
Для визначення осьової швидкості 𝑐𝑎в (біля втулки) переважно використовують
рівняння [1]:
𝑉

𝑐𝑎в = (1,1 … 1,2) 𝜋(𝑟 2 −𝑟2 )
к

в

(1.28)

де V – об’ємна продуктивність в розглянутому перерізі.
Проте для математичної моделі використовувалась формула з емпіричним
коефіцієнтом, що був визначений з експериментальних моделей, і дає більшу точність для
компресорів такої конструкції.
В часткових випадках при 𝜌𝑡 = 1; 0,5 і 0 із рівнянь (1.25) і (1.27) отримаємо значення
𝑐𝑎1 і 𝑐𝑎2 :
а) при 𝜌𝑡 = 1
𝑐𝑎1 = 𝑐𝑎1ср ,

𝑐𝑎2 = 𝑐𝑎2ср ;

б) при 𝜌𝑡 = 0,5
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2
𝑐𝑎1 = √𝑐𝑎1ср
− 2𝜔 2 [0,5(𝑟 2 − 𝑟ср2 ) −

𝐻𝑡
𝑟
ln ] ;
2
𝜔
𝑟ср

2
𝑐𝑎2 = √𝑐𝑎2ср
− 2𝜔 2 [0,5(𝑟 2 − 𝑟ср2 ) −

𝐻𝑡
𝑟
ln ] ;
2
𝜔
𝑟ср

в) при 𝜌𝑡 = 0

2
𝑐𝑎1 = √𝑐𝑎1ср
− 2𝜔 2 [𝑟 2 − 𝑟ср2 −

𝐻𝑡
𝑟
ln ] ;
2
𝜔
𝑟ср

2
𝑐𝑎2 = √𝑐𝑎2ср
− 2𝜔 2 [𝑟 2 − 𝑟ср2 −

𝐻𝑡
𝑟
ln
];
𝜔 2 𝑟ср

На рис. 1.4, а показані закони зміни тиску до та після лопаток робочого колеса і
напрямляючого апарату, розраховані для умов 𝐻𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

і 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

На рис. 1.4, б показані трикутники швидкостей входу і виходу колеса і
напрямлюючого апарату, а також приблизна форма профілів решіток [1].
На рис. 1.5 показано порівняння швидкостей 𝑐𝑎 , 𝑐𝑢 і числа Маха M двох компресорних
ступеней, що мають однакові значення порівнюваних величин при середньому радіусі, але
розрахованих для різних умов: 𝑐𝑢 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і 𝑝𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [2].

Рис. 1.5. Порівняння параметрів ступеней із постійною по радіусу циркуляцією і
ступінню реактивності
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1.5. Переваги компресорів з протиобертанням
З джерела [2] було визначено, що протилежне обертання робочих коліс є дуже
ефективним засобом для підвищення роботоздатності групи ступеней.
В наведеному вище джерелі розглянуто групи турбінних робочих коліс, що
обертаються в протилежні сторони при однаковій окружній швидкості u (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Схема проточної частини турбінної ступені з протилежним напрямком обертання
робочих коліс
На наведеній вище схемі виділимо два проміжних колеса 1 і 2. З першого колеса потік газу
виходить із відносною швидкістю w21. Абсолютну швидкість потоку перед другим робочим
колесом позначимо через c1, а його відносну швидкість входу в друге колесо – через w1.
Вихідний трикутник швидкостей для другого колеса приймемо таким, як і для першого,
тобто вектор w2 відносної швидкості виходу потоку з робочого колеса і вектор w21
симетричні по відношенню до осі z. (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Трикутники швидкостей в ступенях з протилежним напрямком обертання
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В такому випадку виходить, що і вектор абсолютної швидкості на виході із другої
ступені c2 буде розташований до вектору абсолютної швидкості на виході із першої ступені
c1 теж симетрично. З цього випливає те, що вектори c2u і c1u мають рівні абсолютні значення
та протилежні напрямки. Питома робота другого колеса визначається за формулою:
𝐻 = 𝑢(𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢 ) = 2𝑢𝑐1𝑢

(1.29)

З наведених в джерелі [2] доводів виходить також, що потужність двох коліс, що
обертаються в протилежних напрямках з окружною швидкістю u, виходить такою ж як і
еквівалентної одноступінчастої машини при окружній швидкості 2u. При дотриманні
кінематичної подібності для подвоєння окружної швидкості треба збільшити потужність в
чотири рази.
Також в джерелі [2] викладено доведення, що в турбінах протилежного обертання всі
лопатки становляться «робочими». З цієї точки зору ступінь їх реактивності стає рівною
одиниці. Це означає, що вся кінетична енергія в каналі між робочими лопатками, не
враховуючи втрат, перетворюється в потенційну. Напрямляючі апарати в такому випадку
змінюють абсолютну швидкість на виході лише за напрямком, не змінюючи при цьому її
абсолютного значення [18].
Даний принцип протилежного обертання знайшов широке застосування в радіальних
парових турбінах відцентрового типу конструкції шведських інженерів братів Юнгстрем
(рис. 1.8).

Рис. 1.8. Схема турбіни Юнгстрема
1 і 3 – диски, що обертаються в протилежних напрямках;
2 – лопатки; 4 – ущільнення; 5 – камера для підводу пару
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Ще одним прикладом застосування протилежного обертання роторів є використання
в турбінних двигунах [17]. Турбіни, в яких ротори обертаються в протилежні сторони,
називаються біротативними. Використання роторів з протилежним напрямком обертання
дозволяє відмовитись від напрямляючих апаратів між роторами, що зменшує масу
турбінних двигунів.

1.6.

Висновки до розділу 1.

В даному розділі було розглянуто схеми і методи газодинамічного розрахунку
осьових компресорів. Ці схеми і методи, попри їх ґрунтовність, є досить загальними, і не
враховують особливостей вакуумної техніки, до якої відносяться компресори, що
проектуються. Так, рекомендації по попередньому вибору швидкостей потоку газу на вході
і виході з компресора не є актуальними для даного застосування. Також в даному випадку
(вакуумне середовище) неможливо приймати рекомендовані емпіричні коефіцієнти, в
зв’язку з тим, що умови у вакуумному середовищі, незважаючи на те, що середовище ще
вважається суцільним, значно відрізняються від нормальних, і, відповідно, всі процеси
протікатимуть з відмінностями.
Щодо застосування протилежного обертання роторів робочих коліс в осьових
компресорах, то можна зробити наступні висновки. Обертання роторів робочих коліс в
протилежні сторони призводить до збільшення ступеня реактивності в каскадах (ступенях)
компресора до значення 𝜌𝑡 = 1, (зазвичай використовується 𝜌𝑡 = 0,5 … 0,8), завдяки чому
весь напір створюється в міжлопатевому каналі робочих коліс. Використання схеми
протиобертання дозволяє відмовитись від напрямляючих апаратів між ступенями
компресора, що в певних умовах, наприклад для даної компоновки, значно спрощує
конструкцію і, відповідно, зменшує вартість виготовлення.
Зважаючи на вищенаведене, в даній роботі була поставлена задача розробити
методику розрахунку осьових двоступінчастих компресорів для використання в
вакуумному середовиші, в тому числі і в якості прокачного пристрою для високопотужних
технологічних газових лазерів.
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2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСЬОВОГО ДВОСТУПІНЧАСТОГО
КОМПРЕСОРА З ПРОТИОБЕРТАННЯМ
Враховуючи результати з аналізу існуючих методів розрахунку осьових компресорів,
а також через відсутність рекомендацій і теоретичних напрацювань щодо роботи осьових
компресорів у вакуумному середовищі, було вирішено вдосконалити та уточнити існуючу
методику розрахунку осьових двоступінчастих компресорів для роботи у вакуумному
середовищі, використовуючи результати з попередніх експериментів, та керуючись
міркуваннями раціональності, точності і ефективності.

2.1.

Вхідні дані до розрахунку.

Вхідними даними до газодинамічного розрахунку компресора, на відміну від
рекомендацій, і у відповідності до тих параметрів і характеристик, які необхідні замовникам
(які вказуються в запитах) були обрані наступні величини:
-

Об’ємна продуктивність компресора за умовами всмоктування Q, м3/с;

-

Статичний тиск на вході в компресор pвх, Па;

-

Статичний тиск на виході з компресора pвих, Па;

-

Температура газу перед компресором по загальмованим параметрам 𝑇 , К;

-

Показник адіабати газу k;

-

Газова постійна R, Дж/(кг*К);

-

Частота обертання ротора n, об/с;

-

Діаметр каналу на вході в компресор D, м.

Вхідні параметри обирались із наступних міркувань:
Параметри Q, D і n впливають на габаритні розміри компресора. Завдяки тому, що
вони задаються, а не розраховуються, є можливість підбирати такі значення параметрів, які
б задовільнили умовам габаритних розмірів, які в свою чергу інженерами підприємства
були обрані як одні із пріоритетних. Також завдяки ручному завданню частоти обертання n
роторів компресора відпадає необхідність перерахунку компресора після підбору
стандартизованого двигуна у випадках, коли отримана в процесі розрахунку за наведеними
в розділі 1 схемами частота роторів не є стандартизованою.
Параметри Pвх, Pвих і Tвх визначають початковий і кінцевий стани газу, ступінь
підвищення тиску, та споживану потужність компресора.
Параметри k і R визначають газ, який є робочим середовищем компресора.
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2.2.

Розрахунок основних параметрів компресора

Зовнішній діаметр компресора:
Зовнішній діаметр компресора приймається рівним діаметру каналу на вході в
компресор:
𝐷н = 𝐷

(2.1)

Статична температура потоку газу:
Статична температура потоку газу перед компресором приймається рівною
температурі газу перед компресором по загальмованим параметрам:
𝑇вх = 𝑇

(2.2)

Швидкість потоку газу на вході в компресор:
4𝑄

𝑐вх = 𝜋𝐷2

(2.3)

Температура газу на вході в компресор по загальмованим параметрам:

∗
𝑇вх
= 𝑇вх +

2
𝑐вх
𝑘
𝑅
𝑘−1

2

(2.4)

Тиск газу на вході в компресор по загальмованим параметрам:
𝑘

∗
𝑝вх

=

𝑇 ∗ 𝑘−1
𝑝вх (𝑇вх)
вх

(2.5)

Густина газу по загальмованим параметрам на вході в компресор:
𝑝∗

𝛾 ∗ = 𝑅𝑇вх∗

вх

(2.6)

Масова продуктивність компресора:
𝑄𝑚 = 𝑄𝛾 ∗

(2.7)
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2.3.

Визначення параметрів газового потоку на середньому діаметрі входу в
робоче колесо першої ступені.

Тиск по загальмованим параметрам:
∗ ∗
∗
𝑝1∗ = 𝑝вх
𝜎вх = 0,98 ∙ 𝑝вх

(2.8)

∗
Де 𝜎вх
- коефіцієнт, який враховує втрати у вхідному пристрої (обтічник двигуна),
∗
приймаємо 𝜎вх
= 0,98.

Температура газу по загальмованим параметрам:
∗
𝑇1∗ = 𝑇вх

(2.9)

Окружна швидкість лопаток робочого колеса на зовнішньому діаметрі:

𝑢н =

𝜋𝐷н 𝑛

(2.10)
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Осьова швидкість газового потоку на вході в робоче колесо:
𝑐𝑎1 = 𝑢н 𝜑 = 0,745 ∙ 𝑢н

(2.11)

Де 𝜑 – коефіцієнт продуктивності, який для даного типу компресорів було визначено при
дослідженні виготовлених моделей на підприємстві, 𝜑 = 0,745.
Статична температура:

𝑇1 = 𝑇1∗ −

2
𝑐𝑎1
𝑘
𝑅
𝑘−1

2

(2.12)

Статичний тиск газового потоку на вході в робоче колесо:

𝑝1 =

𝑝1∗
𝑘
𝑇∗1 𝑘−1
( )
𝑇1

(2.13)
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Густина газу по загальмованим параметрам:
𝑝

𝛾1 = 𝑅𝑇1

(2.14)

1

Площа прохідного перерізу компресора:

𝐹1 = 𝑐

𝑄𝑚

(2.15)

𝑎1 ∙𝛾1

Діаметр втулки компресора:

4 𝜋𝐷н2

𝐷1вт = √𝜋 (

4

− 𝐹1 )

(2.16)

Середній діаметр компресора:

𝐷1ср =

𝐷1вт +𝐷н
2

(2.17)

Окружна швидкість робочого колеса на середньому діаметрі:

𝑢1ср =

𝑢н 𝐷1ср
𝐷н

(2.18)

Окружна швидкість робочого колеса на внутрішньому діаметрі:

𝑢1вт =

𝑢н 𝐷1вт
𝐷н

(2.19)

Висота лопатки робочого колеса:

𝑙1 =

𝐷н −𝐷1вт
2

(2.20)
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2.4.

Розрахунок параметрів газового потоку на виході із компресора:

Осьова швидкість на виході із компресора:
𝑐𝑎5 = 𝛿𝑐𝑎1 = 0,91𝑐𝑎1

(2.21)

Де 𝛿 – коефіцієнт, що враховує втрати енергії під час проходження газу через
напрямляючі апарати, який був розрахований на підприємстві за допомогою замірених на
експериментальних моделях параметрів через рівняння балансу енергії, 𝛿 = 0,91.
Ступінь підвищення тиску компресора:
𝜀к∗ =

𝑝вих

(2.22)

𝑝вх

Тиск газу на виході з компресора по загальмованим параметрам:
𝑝5∗ = 𝑝1∗ 𝜀к∗

(2.23)

ККД компресора:
𝑘−1

𝜂к =

𝜀к∗ 𝑘 −1

(2.26)

𝑘−1

𝜀к∗ 𝑘𝜂ст −1

Де 𝜂ст – ККД ступені, яке визначене під час дослідів експериментальних моделей
компресорів, 𝜂ст = 0,53.
Адіабатична робота стиснення в компресорі:

𝑘

𝐿∗ад = 𝑘−1 𝑅𝑇1∗ (𝜀к∗

𝑘−1
𝑘

− 1)

(2.27)

Температура газу на виході із компресора по загальмованим параметрам:

𝑇к∗ = 𝑇5∗ = 𝑇1∗ +

𝐿∗ад
𝑘
𝑅𝜂к
𝑘−1

(2.28)
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Статична температура на виході із компресора:

𝑇5 = 𝑇5∗ −

2
𝑐𝑎5

(2.29)

𝑘
𝑅
𝑘−1

2

Статичний тиск газу на виході із компресора:

𝑝5 =

𝑝5∗

(2.30)

𝑘
𝑇∗ 𝑘−1
( 5)
𝑇5

Густина газу на виході із компресора:
𝑝

𝛾5 = 𝑅𝑇5

(2.31)

5

Площа прохідного перерізу на виході із компресора:

𝐹5 = 𝑐

𝑄𝑚

(2.32)

𝑎5 ∙𝛾5

Ступінь підвищення тиску компресора по статичним параметрам:
𝑝

𝜀к = 𝑝5

(2.33)

1

Адіабатична робота стиснення в компресорі по статичним параметрам:

𝑘

𝐿адк = 𝑘−1 𝑅𝑇1 (𝜋к

𝑘−1
𝑘

− 1)

(2.34)

ККД компресора по статичним параметрам:
𝑘−1

𝜂адк =

𝜀к 𝑘 −1
𝑘−1

(2.35)

𝜀к 𝑘𝜂ст −1
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Сума адіабатичних робіт стиснення всіх ступеней компресора:
𝜂

∑ 𝐿адст = 𝐿адк ст
𝜂

(2.36)

адк

Кількість ступеней компресора:

z=2
Або для загального випадку:

𝑧=

∑ 𝐿адст

(2.37)

𝐿адсер

Де 𝐿адсер - середня адіабатична робота ступені, значення якої знаходиться з
літературних джерел [1].
Адіабатична робота ступені:

𝐿адст =

2.5.

∑ 𝐿адст

(2.38)

𝑧

Розрахунок параметрів газу на виході з першої ступені:

Осьова швидкість на виході із ступені:
В даному випадку визначення коефіцієнту 𝛿 з дослідних моделей викликає труднощі,
так як неможливо було заміряти реальну осьову швидкість 𝑐𝑎3 . Також невідомо закон
розподілення осьової швидкості за продольним напрямком компресора від вхідного
перерізу до вихідного. З огляду на це приймаємо осьову швидкість як середнє арифметичне:

𝑐𝑎3 =

𝑐𝑎1 +𝑐𝑎5
2

=

𝑐𝑎1 +0,91𝑐𝑎1
2

=

(1+0,91)𝑐𝑎1
2

= 0,955𝑐𝑎1

(2.39)

При розрахунку варіанту з протиобертанням роторів, на виході із першої ступені потік
газу матиме також окружну складову швидкості 𝑐𝑢3 , яка попередньо знаходиться за
емпіричною формулою:
𝑐𝑢3 = 0,53𝑢𝑛

(2.40)
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Абсолютна швидкість на виході із ступені:

2
2
𝑐3 = √𝑐𝑎3
+ 𝑐𝑢3

(2.41)

Статична температура на виході із першої ступені:

𝑇3 = 𝑇1 +

𝐿адст
𝑘
𝑅𝜂ст
𝑘−1

(2.42)

Де 𝜂ст – ККД ступені, яке було визначено з дослідних моделей, 𝜂ст = 0,53.
Температура газу по загальмованим параметрам:
а) Звичайний режим:

𝑇3∗ = 𝑇3 +

2
𝑐𝑎3
𝑘
𝑅
𝑘−1

2

(2.43)

б) Режим протиобертання:

𝑇3∗ = 𝑇3 +

𝑐32
𝑘
𝑅
𝑘−1

2

(2.44)

Статичний тиск газу за ступінню:

𝑇3

𝑘
𝜂
𝑘−1 ст

𝑝3 = 𝑝1 ( 𝑇 )
1

(2.45)

Тиск газу на виході із ступені по загальмованим параметрам:
𝑘

𝑝3∗

𝑇3∗ 𝑘−1

= 𝑝3 ( 𝑇 )
3

(2.46)

Густина газу на виході із першої ступені:
𝑝

𝛾3 = 𝑅𝑇3

3

(2.47)
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Площа прохідного перерізу на виході із першої ступені:

𝐹3 = 𝑐

𝑄𝑚

(2.48)

𝑎3 ∙𝛾3

Діаметр втулки компресора на виході із першої ступені:

4 𝜋𝐷н2

𝐷3вт = √𝜋 (

4

− 𝐹3 )

(2.49)

Середній діаметр компресора на виході із першої ступені:

𝐷3ср =

2.6.

𝐷3вт +𝐷н
2

(2.50)

Розрахунок параметрів газу на виході із другої ступені:

Статична температура газу:

𝑇5 = 𝑇3 +

𝐿адст
𝑘
𝑅𝜂ст
𝑘−1

(2.51)

Повна температура газу:

𝑇5∗ = 𝑇5 +

2
𝑐𝑎5
𝑘
𝑅
𝑘−1

2

(2.52)

Статичний тиск газу за ступінню:

𝑇5

𝑝5 = 𝑝3 ( 𝑇 )

𝑘
𝜂
𝑘−1 ст

3

(2.53)

Тиск газу на виході із ступені по загальмованим параметрам:
𝑘

𝑝5∗

𝑇5∗ 𝑘−1

= 𝑝5 ( 𝑇 )
5

(2.54)
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Густина газу на виході із другої ступені:
𝑝

𝛾5 = 𝑅𝑇5

(2.55)

5

Площа прохідного перерізу на виході із другої ступені:

𝐹5 = 𝑐

𝑄𝑚

(2.56)

𝑎5 ∙𝛾5

Діаметр втулки компресора на виході із другої ступені:

4 𝜋𝐷н2

𝐷5вт = √𝜋 (

4

− 𝐹5 )

(2.57)

Середній діаметр компресора на виході із другої ступені:

𝐷5ср =

𝐷5вт +𝐷н
2

(2.58)

Ефективна робота, що витрачається на обертання ротора компресора:
𝑘

∗)
𝐿∗е = 𝑘−1 𝑅(𝑇5∗ − 𝑇вх

(2.59)

Потужність, витрачається для приводу компресора:
𝑁к = 𝐿∗е ∙ 𝑄𝑚
2.7.

(2.60)

Розрахунок першої ступені компресора:

2.7.1. Розрахунок параметрів лопатки першої ступені:
Розрахунок ступені виконується по схемі з постійною по висоті лопатки ступінню
реактивності і постійною по висоті лопатки роботою:
𝜌𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐻𝑡 (𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
30

Окружні складові абсолютної швидкості газу на вході і виході ступені приймаємо:
а) Звичайний режим:
𝑐𝑢1 = 0

𝑐𝑢3 = 0

𝑐𝑢1 = 0

𝑐𝑢3 ≠ 0

б) Режим протиобертання:

Ефективна робота ступені:

𝐿ест =

𝐿адст
𝜂ст

− 𝑐𝑎1 (𝑐𝑎1 − 𝑐𝑎3 ) + 𝑐𝑢1 (𝑐𝑢1 − 𝑐𝑢3 )

(2.61)

Де значення 𝑐𝑎1 , 𝑐𝑎3 , 𝑐𝑢1 , 𝑐𝑢3 беруться із розрахунків параметрів газу в ступенях, та з
умов, прийнятих на початку підрозділу.

Закрутка газу в колесі на середньому радіусі:
𝐿

∆𝑊𝑢2ср = 𝑢ест

(2.62)

1ср

Ступінь реактивності:

𝜌𝑡1 = 1 −

𝑐𝑢1
𝑢1ср

−

∆𝑊𝑢ср
2𝑢1ср

(2.63)

Параметри трикутників швидкостей на вході і на виході з робочого колеса на трьох
розрахункових діаметрах:
Відносний радіус:

𝑟̅1𝑖 =

𝐷1𝑖
𝐷

(2.64)
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Де індекс i – відповідає за параметри на діаметрах втулки, середньому і зовнішньому
відповідно для відповідної ступені.
Окружна швидкість:
𝑢𝑖 = 𝑢н 𝑟̅𝑖

(2.65)

Закрутка газу в колесі на трьох радіусах:
𝑟̅ср

∆𝑊𝑢𝑖 = 2∆𝑊𝑢ср 𝐷

𝑖

(2.62)

Окружна складова швидкості на вході в робоче колесо:
𝑐𝑢1𝑖 = 0

(2.63)

Осьова складова швидкості на вході в робоче колесо:
𝑐а1𝑖 – постійна по радіусу і приймається попередньо

(2.64)

Відносна швидкість газу на вході в робоче колесо:

2
𝑊1𝑖 = √𝑐𝑎1
+ (𝑢𝑖 − 𝑐𝑢1𝑖 )2

(2.65)

Кут входу потоку газу на лопатку:
𝑐

а1𝑖
𝛽1𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑢 −𝑐
𝑖

𝑢1𝑖

(2.66)

Окружна складова швидкості на виході із робочого колеса:
𝑐𝑢2𝑖 = 𝑐𝑢1𝑖 + ∆𝑊𝑢𝑖

(2.67)

Осьова складова швидкості на виході із робочого колеса:
𝑐а2𝑖 = 0,955𝑐а1𝑖

(2.68)
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Кут виходу потоку газу з лопатки:
𝑐

а2𝑖
𝛽2𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑢 −𝑐

(2.69)

∆𝛽𝑖 = 𝛽2𝑖 − 𝛽1𝑖

(2.70)

𝑖

𝑢2𝑖

Кут закрутки потоку:

Абсолютна швидкість на виході з робочого колеса:

2
2
𝑐2𝑖 = √𝑐𝑎2
+ 𝑐𝑢2𝑖

(2.71)

2.7.2. Розрахунок середньої лінії лопатки робочого колеса першої ступені:
Довжина хорди лопатки робочого колеса першої ступені 𝑏1 а також щільність решітки
𝑏

(𝑡 1)
1

вибирається з рекомендацій в літературі [1, 6].
потр

Попередній розрахунок кроку лопатки на втулочному перерізі:

𝑡1′ =

𝑏1
𝑏1
( )
𝑡1 потр

(2.72)

Попередній розрахунок кількості лопаток робочого колеса:

𝑍1 =

𝜋𝐷1вт
𝑡1′

(2.73)

Отримане значення 𝑍1 округляється до цілого значення.
Після округлення кількості лопаток 𝑍1 уточнений крок дорівнюватиме на втулочному
перерізі дорівнюватиме:

𝑡1вт =

𝜋𝐷1вт
𝑍

(2.74)
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Уточнений крок на середньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡1сер =

𝜋𝐷1сер

(2.75)

𝑍

Уточнений крок на зовнішньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡1 =

𝜋𝐷

(2.76)

𝑍

Кут атаки натікаючого на робочу лопатку потоку j приймаємо постійним по радіусу:
𝑗 = −1
𝑎

Середня лінія профілю – парабола, 𝑏 = 0,45.
Коефіцієнт для знаходження куту кривизни профіля:
𝑎

𝛽

𝑚𝑖 = 0,18 + 0,23(2 𝑏)2 − 0,1 502𝑖

(2.77)

Кут кривизни профіля:

Ф𝑖 =

∆𝛽𝑖 −𝑗
1
𝑡1𝑖

(2.78)

1−𝑚𝑖 √

Дотичний кут x1:
𝜃1𝑖 = 0,6Ф𝑖

(2.79)

𝜃2𝑖 = 0,4Ф𝑖

(2.80)

Дотичний кут x2:

Установочний кут профіля лопатки:
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𝛾𝑖 = 𝛽1𝑖 + 𝑗 + 𝜃1𝑖

(2.81)

Координати середньої лінії профіля знаходяться з квадратного рівняння шляхом
пошуку координати лінії на осі Oy по значенню координати хорди профіля Ox.
Рівняння параболи:
𝑥 2 + 2𝐴𝑥𝑦 − 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 = 0

(2.82)

2𝐴𝑖 = 𝑐𝑡𝑔𝜃2𝑖 − 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.83)

𝐵𝑖 = −𝑏1

(2.84)

𝐶𝑖 = 𝑏1 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.85)

Коефіцієнт 2A:

Коефіцієнт B:

Коефіцієнт 𝐶:

Координата середньої лінії 𝑦:
𝑥 2 +𝐵 𝑥

𝑖
𝑦𝑖 = − 2𝐴𝑥+𝐶

(2.86)

Координата середньої лінії x задається значенням від 0 до 𝑏1 з кроком, пропорційним
𝑏

точності, необхідній для побудови середньої лінії. Для програми крок заданий 201 .
Довжина середньої лінії:

𝑙сл1𝑖 =

𝑏1 Ф𝑖
Ф
2𝑠𝑖𝑛 𝑖

(2.87)

2

35

2.7.3. Розрахунок параметрів спрямляючого апарату першої ступені:
Розрахунок параметрів спрямляючого апарату першої ступені проводиться тільки для
звичайного режиму роботи. При розрахунку лопаток компресора в режимі протиобертання
даний підрозділ пропускається через відсутність самого спрямляючого апарату.
Швидкості 𝑐а2𝑖 , 𝑐𝑢2𝑖 беруться із розрахунку лопатки робочого колеса першої ступені.
Осьова складова швидкості:
𝑐а3𝑖 = 𝑐а2𝑖

(2.88)

Окружна складова швидкості на виході з лопатки:
𝑐𝑢3𝑖 = 0

(2.89)

Кут входу потоку на лопатку спрямляючого апарату:
𝑐

𝛼2𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑐 а2𝑖

𝑢2𝑖

(2.90)

Кут виходу потоку з лопатки спрямляючого апарату:
𝑐

𝛼3𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑐 а3𝑖

𝑢3𝑖

(2.91)

Кут закрутки потоку в спрямляючому апараті:
∆𝛼𝑖 = 𝛼3𝑖 − 𝛼2𝑖

(2.92)

2.7.4. Розрахунок середньої лінії лопатки спрямляючого апарату першої
ступені:
Розрахунок середньої лінії лопатки спрямляючого апарату першої ступені також
проводиться лише для звичайного випадку роботи.
Довжина хорди лопатки спрямляючого апарату першої ступені 𝑏са1 а також щільність
𝑏

решітки ( 𝑡 са1 )
са1

вибирається з рекомендацій в літературі [1], [6].
потр
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Попередній розрахунок кроку лопатки на втулочному перерізі спрямляючого апарату:

′
𝑡1са
=

𝑏са1
𝑏са1
(
)
𝑡са1 потр

(2.93)

Попередній розрахунок кількості лопаток робочого колеса:

𝑍1са =

𝜋𝐷3вт
′
𝑡1са

(2.94)

Отримане значення 𝑍1са округляється до цілого значення.
Після округлення кількості лопаток 𝑍1са уточнений крок дорівнюватиме на
втулочному перерізі дорівнюватиме:

𝑡1савт =

𝜋𝐷3вт
𝑍1са

(2.95)

Уточнений крок на середньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡1сасер =

𝜋𝐷1сер
𝑍1са

(2.96)

Уточнений крок на зовнішньому перерізі дорівнюватиме:
𝜋𝐷

𝑡1са = 𝑍

1са

(2.97)

Кут атаки натікаючого на лопатку спрямляючого апарату потоку i приймаємо
постійним по радіусу:
𝑗=0
𝑎

Середня лінія профілю – парабола, 𝑏 = 0,45.
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Коефіцієнт для знаходження куту кривизни профіля:
𝑎

𝛼

𝑚𝑖 = 0,18 + 0,23(2 𝑏)2 − 0,1 503𝑖

(2.98)

Кут кривизни профіля:

Ф𝑖 =

∆𝛼𝑖 −𝑗
1
𝑡са1𝑖

(2.99)

1−𝑚𝑖 √

Дотичний кут x1:
𝜃1𝑖 = 0,6Ф𝑖

(2.100)

𝜃2𝑖 = 0,4Ф𝑖

(2.101)

Дотичний кут x2:

Установочний кут профіля лопатки:
𝛾са1𝑖 = 𝛼2𝑖 + 𝑗 + 𝜃1𝑖

(2.102)

Координати середньої лінії профіля знаходяться з квадратного рівняння шляхом
пошуку координати лінії на осі Oy по значенню координати хорди профіля Ox.
Рівняння параболи:
𝑥 2 + 2𝐴𝑥𝑦 − 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 = 0

(2.103)

2𝐴𝑖 = 𝑐𝑡𝑔𝜃2𝑖 − 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.104)

𝐵𝑖 = −𝑏са1

(2.105)

Коефіцієнт 2A:

Коефіцієнт B:
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Коефіцієнт 𝐶:
𝐶𝑖 = 𝑏са1 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.106)

Координата середньої лінії 𝑦:

𝑦𝑖 =

𝑥 2 +𝐵𝑖 𝑥

(2.107)

2𝐴𝑥+𝐶

Координата середньої лінії x задається значенням від 0 до 𝑏са1 з кроком, пропорційним
точності, необхідній для побудови середньої лінії. Для програми крок заданий

𝑏са1
20

.

Довжина середньої лінії:

𝑙сасл1𝑖 =

𝑏са1 Ф𝑖

(2.108)

Ф
2𝑠𝑖𝑛 𝑖
2

2.8.

Розрахунок другої ступені:

2.8.1. Розрахунок параметрів лопатки другої ступені:
Окружні складові абсолютної швидкості газу на вході і виході ступені приймаємо:
а) Звичайний режим:
𝑐𝑢3 = 0

𝑐𝑢5 = 0

б) Режим протиобертання:
𝑐𝑢3𝑖 = −𝑐𝑢2𝑖

𝑐𝑢5 = 0

Ефективна робота ступені:

𝐿ест =

𝐿адст
𝜂ст

− 𝑐𝑎3 (𝑐𝑎3 − 𝑐𝑎5 ) + 𝑐𝑢3 (𝑐𝑢3 − 𝑐𝑢5 )

(2.109)
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Закрутка газу в колесі на середньому радіусі:
𝐿

∆𝑊𝑢2ср = 𝑢ест

(2.110)

3ср

Ступінь реактивності:
𝑐

𝜌𝑡2 = 1 − 𝑢𝑢3 −
3ср

∆𝑊𝑢2ср
2𝑢3ср

(2.111)

Параметри трикутників швидкостей на вході і на виході з робочого колеса на трьох
розрахункових діаметрах:
Відносний радіус:

𝑟̅3𝑖 =

𝐷3𝑖

(2.112)

𝐷

Де індекс i – відповідає за параметри на діаметрах втулки, середньому і зовнішньому
відповідно.
Окружна швидкість:
𝑢3𝑖 = 𝑢н 𝑟̅3𝑖

(2.113)

Закрутка газу в колесі на трьох радіусах:

∆𝑊𝑢2𝑖 = 2∆𝑊𝑢2ср

𝑟̅3ср
𝐷𝑖

(2.114)

Окружна складова швидкості на вході в робоче колесо:
а) Звичайний режим:
𝑐𝑢3𝑖 = 0

(2.115)

𝑐𝑢3𝑖 = −𝑐𝑢2𝑖

(2.116)

б) Режим протиобертання:
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Осьова складова швидкості на вході в робоче колесо:
𝑐а3𝑖 = 𝑐а2𝑖

(2.117)

Відносна швидкість газу на вході в робоче колесо:

2
𝑊3𝑖 = √𝑐𝑎3
+ (𝑢3𝑖 − 𝑐𝑢3𝑖 )2

(2.118)

Кут входу потоку газу на лопатку:
𝑐а3𝑖

𝛽1𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑢

3𝑖 −𝑐𝑢3𝑖

(2.119)

Окружна складова швидкості на виході із робочого колеса:
𝑐𝑢4𝑖 = 𝑐𝑢3𝑖 + ∆𝑊𝑢2𝑖

(2.120)

Осьова складова швидкості на виході із робочого колеса:
𝑐а4𝑖 = 0,91𝑐а1𝑖

(2.121)

Кут виходу потоку газу з лопатки:

𝛽2𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑢

𝑐а4𝑖

3𝑖 −𝑐𝑢4𝑖

(2.122)

Кут закрутки потоку:
∆𝛽𝑖 = 𝛽2𝑖 − 𝛽1𝑖

(2.123)

Абсолютна швидкість на виході з робочого колеса:

2
2
𝑐4𝑖 = √𝑐𝑎4𝑖
+ 𝑐𝑢4𝑖

(2.124)
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2.8.2. Розрахунок середньої лінії лопатки робочого колеса другої ступені:
Довжина хорди лопатки робочого колеса першої ступені 𝑏2 а також щільність решітки
𝑏

(𝑡 2)
2

вибирається з рекомендацій в літературі [1, 6].
потр

Попередній розрахунок кроку лопатки на втулочному перерізі:

𝑡2′ =

𝑏2
𝑏
( 2)

(2.125)

𝑡2 потр

Попередній розрахунок кількості лопаток робочого колеса:

𝑍2 =

𝜋𝐷3вт
𝑡2′

(2.126)

Отримане значення Z округляється до цілого значення.
Після округлення кількості лопаток Z уточнений крок дорівнюватиме на втулочному
перерізі дорівнюватиме:

𝑡2вт =

𝜋𝐷3вт
𝑍2

(2.127)

Уточнений крок на середньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡2сер =

𝜋𝐷3сер
𝑍2

(2.128)

Уточнений крок на зовнішньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡2 =

𝜋𝐷
𝑍2

(2.129)

Кут атаки натікаючого на робочу лопатку потоку 𝑗 приймаємо постійним по радіусу:

𝑗=0
𝑎

Середня лінія профілю – парабола, 𝑏 = 0,45.
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Коефіцієнт для знаходження куту кривизни профіля:
𝑎

𝛽

𝑚𝑖 = 0,18 + 0,23(2 𝑏)2 − 0,1 502𝑖

(2.130)

Кут кривизни профіля:

Ф𝑖 =

∆𝛽𝑖 −𝑗
1
𝑡2𝑖

(2.131)

1−𝑚𝑖 √

Дотичний кут x1:
𝜃1𝑖 = 0,6Ф𝑖

(2.132)

𝜃2𝑖 = 0,4Ф𝑖

(2.133)

Дотичний кут x2:

Установочний кут профіля лопатки:
𝛾𝑖 = 𝛽1𝑖 + 𝑗 + 𝜃1𝑖

(2.134)

Координати середньої лінії профіля знаходяться з квадратного рівняння шляхом
пошуку координати лінії на осі Oy по значенню координати хорди профіля Ox.
Рівняння параболи:
𝑥 2 + 2𝐴𝑥𝑦 − 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 = 0

(2.135)

2𝐴𝑖 = 𝑐𝑡𝑔𝜃2𝑖 − 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.136)

𝐵𝑖 = −𝑏2

(2.137)

Коефіцієнт 2A:

Коефіцієнт B:
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Коефіцієнт 𝐶:
𝐶𝑖 = 𝑏2 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.138)

Координата середньої лінії 𝑦:

𝑦𝑖 =

𝑥 2 +𝐵𝑖 𝑥

(2.139)

2𝐴𝑥+𝐶

Координата середньої лінії x задається значенням від 0 до 𝑏1 з кроком, пропорційним
𝑏

точності, необхідній для побудови середньої лінії. Для програми крок заданий 201 .
Довжина середньої лінії:

𝑙сл2𝑖 =

𝑏2 Ф𝑖

(2.140)

Ф
2𝑠𝑖𝑛 𝑖
2

2.8.3. Розрахунок параметрів спрямляючого апарату другої ступені:
Розрахунок параметрів спрямляючого апарату другої ступені проводиться аналогічно
до спрямляючого апарату першої ступені, проте він виконується для обох випадків, як для
звичайного режиму, так і для режиму протиобертання.
Швидкості 𝑐а4𝑖 , 𝑐𝑢4𝑖 беруться із розрахунку лопатки робочого колеса першої ступені.
Осьова складова швидкості:
𝑐а5𝑖 = 𝑐а4𝑖

(2.141)

Окружна складова швидкості:
𝑐𝑢5𝑖 = 0

(2.142)

Кут входу потоку на лопатку спрямляючого апарату:
𝑐

𝛼2𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑐 а4𝑖

𝑢4𝑖

(2.143)
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Кут виходу потоку з лопатки спрямляючого апарату:
𝑐

𝛼3𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑐 а5𝑖

𝑢5𝑖

(2.144)

Кут закрутки потоку в спрямляючому апараті:
∆𝛼𝑖 = 𝛼3𝑖 − 𝛼2𝑖

(2.145)

2.8.4. Розрахунок середньої лінії лопатки спрямляючого апарату:
Довжина хорди лопатки спрямляючого апарату другої ступені 𝑏са2 а також щільність
решітки (

𝑏са2

)

𝑡са2 потр

вибирається з рекомендацій в літературі [1], [6].

Попередній розрахунок кроку лопатки на втулочному перерізі спрямляючого апарату:

′
𝑡2са
=

𝑏са2
𝑏
( са2 )

(2.146)

𝑡са2 потр

Попередній розрахунок кількості лопаток робочого колеса:

𝑍2са =

𝜋𝐷5вт
′
𝑡2са

(2.147)

Отримане значення 𝑍2са округляється до цілого значення.
Після округлення кількості лопаток 𝑍2са уточнений крок дорівнюватиме на
втулочному перерізі дорівнюватиме:

𝑡2савт =

𝜋𝐷5вт
𝑍2са

(2.148)

Уточнений крок на середньому перерізі дорівнюватиме:

𝑡2сасер =

𝜋𝐷5сер
𝑍2са

(2.149)
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Уточнений крок на зовнішньому перерізі дорівнюватиме:
𝜋𝐷

𝑡5са = 𝑍

(2.150)

2са

Кут атаки набігаючого на лопатку спрямляючого апарату потоку 𝑗 приймаємо
постійним по радіусу:
𝑗=0
𝑎

Середня лінія профілю – парабола, 𝑏 = 0,45.
Коефіцієнт для знаходження куту кривизни профіля:
𝑎

𝛼

𝑚𝑖 = 0,18 + 0,23(2 𝑏)2 − 0,1 503𝑖

(2.151)

Кут кривизни профіля:

Ф𝑖 =

∆𝛼𝑖 −𝑗
1−𝑚𝑖 √

1

(2.152)

𝑡са2𝑖

Дотичний кут x1:
𝜃1𝑖 = 0,6Ф𝑖

(2.153)

𝜃2𝑖 = 0,4Ф𝑖

(2.154)

Дотичний кут x2:

Установочний кут профіля лопатки:
𝛾са2𝑖 = 𝛼2𝑖 + 𝑗 + 𝜃1𝑖

(2.155)
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Координати середньої лінії профіля знаходяться з квадратного рівняння шляхом
пошуку координати лінії на осі Oy по значенню координати хорди профіля Ox.
Рівняння параболи:
𝑥 2 + 2𝐴𝑥𝑦 − 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 = 0

(2.156)

2𝐴𝑖 = 𝑐𝑡𝑔𝜃2𝑖 − 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.157)

𝐵𝑖 = −𝑏са2

(2.158)

𝐶𝑖 = 𝑏са2 𝑐𝑡𝑔𝜃1𝑖

(2.159)

Коефіцієнт 2A:

Коефіцієнт B:

Коефіцієнт 𝐶:

Координата середньої лінії 𝑦:

𝑦𝑖 =

𝑥 2 +𝐵𝑖 𝑥

(2.160)

2𝐴𝑥+𝐶

Координата середньої лінії x задається значенням від 0 до 𝑏са1 з кроком, пропорційним
точності, необхідній для побудови середньої лінії. Для програми крок заданий

𝑏са1
20

.

Довжина середньої лінії:

𝑙сасл𝑖 =

𝑏са2 Ф𝑖
Ф
2𝑠𝑖𝑛 𝑖

(2.161)

2
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2.9.

Висновки з розділу 2.

В даному розділі була запропонована уточнена та вдосконалена методика
газодинамічного розрахунку осьових двоступінчастих компресорів, які працюють у
вакуумному середовищі для двох режимів роботи: із однонапрямленим обертанням роторів
ступеней і їх протиобертанням. Через відсутність рекомендацій до проектування осьових
компресорів для вакуумного середовища, методика складалася із певними допущеннями і
спрощеннями. При складанні методики також були враховані зауваження інженерів
підприємства «ВНДІкомпресормаш».
Також при складанні методики був використаний декілька інший підхід до розрахунку
осьових двоступінчастих компресорів, які працюють у вакуумному середовищі, що
дозволило спростити та скоротити методику. Попри це методика досі залишається
громіздкою і розрахунок за цією методикою вручну займатиме багато часу.
Враховуючи все вищенаведене, було прийнято рішення скласти програму
газодинамічного розрахунку осьових двоступінчастих компресорів на основі знань і
досвіду, що мається, а також на основі розробленої методики.
Використання

програми

розрахунку

дозволить

значно

прискорити

процес

проектування основних розмірів і параметрів осьових двоступінчастих компресорів.
Також вирішено було перевірити програму розрахунку з дослідними даними, що були
отримані з дослідних моделей компресорів.
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3. ПРОГРАМА

ГАЗОДИНАМІЧНОГО

РОЗРАХУНКУ

ОСЬОВОГО

КОМПРЕСОРА З ПРОТИОБЕРТАННЯМ

3.1.

Задачі програми.

Специфіка використання компресорів і, відповідно, програми газодинамічного
розрахунку накладає певні обмеження та допущення на методику розрахунку. Так, в
супереч рекомендаціям з літературних джерел [1, 2, 17], наведених вище, рекомендовані
попередні значення швидкостей газу в компресорі не задавались наперед. Відповідні
швидкості визначались вже при розрахунку компресора.
При розробці програми газодинамічного розрахунку була врахована специфіка роботи
компресорів, дослідні дані з експериментальних моделей, побажання інженерів та
керівництва «ВНДІкомпресормаш».
Програма газодинамічного розрахунку осьових двоступінчастих компресорів для
роботи у вакуумному середовищі в складі високопотужного технологічного газового лазеру
повинна виконувати наступні задачі:
1) Надавати користувачу вибір конструктивного виконання компресора для
розрахунку (із обертанням роторів в одному напрямку і протилежних);
2) За заданими вхідними даними проводити газодинамічний розрахунок компресора
для випадків обертання роторів в одному напрямку і протилежних, а саме:
-

визначення площі прохідного перерізу на вході в компресор, на виході з
компресора а також в ступенях;

-

визначення масової витрати газу;

-

визначення ступенів реактивності робочих коліс

-

визначення швидкостей потоку газу на вході в компресор, на виході з
компресора а також в ступенях на трьох характерних діаметрах (діаметр
втулки, середній діаметр, зовнішній діаметр);

-

визначення температур газу на вході в компресор, на виході з компресора
а також в ступенях;

-

визначення тиску газу на вході на вході в компресор, на виході з
компресора а також в ступенях;

-

визначення споживчої потужності компресора;

-

розрахунок середніх ліній лопаток роторів і спрямляючих апаратів на
трьох характерних діаметрах (діаметр втулки, середній діаметр, зовнішній
діаметр);
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-

визначення встановочних кутів лопаток на трьох характерних діаметрах
(діаметр втулки, середній діаметр, зовнішній діаметр);

3) Відображати отриману розрахунком інформацію;
4) Сохраняти результати розрахунків у зручних для користувача форматах:
-

координати середніх ліній сохраняються на локальний диск в форматі
файлу Excel;

-

всі інші результати розрахунків сохраняються на локальний диск в форматі
текстового файлу RTF.

Розрахунок ступеней компресорів прийнято із постійною по висоті лопатки ступінню
реактивності і постійною по висоті лопатки роботою. Для полегшення подальшої
конструкторської роботи, зменшенню собівартості виготовлення та обслуговування,
вхідними параметрами програми було обрано наступні:
1) Об’ємна продуктивність компресора Q;
2) Статичний тиск на вході в компресор Pвх;
3) Статичний тиск на виході з компресора Pвих;
4) Температура газу на вході в компресор Tвх;
5) Показник адіабати k;
6) Газова постійна R;
7) Частота обертання ротору n;
8) Зовнішній діаметр проточної частини компресора D.є
Пояснення вибору вхідних даних приведене в розділі 2.

3.2.

Вимоги до програми.

Розробка програми виконувалась в середовищі Microsoft Visual Studio 2015 із
застосуванням мови програмування C#. Вибір середовища і мови програмування
обумовлений наступними вимогами:
1) Самодостатність: програма повинна бути окремою і незалежною від будь-яких
програмних пакетів (не бути модулем або доповненням). Виконання цієї умови
забезпечує

зменшення

порогу

входження

для

користувача,

відсутність

необхідності в знанні інженерних програмних пакетів та можливість роботи на
більшості персональних комп’ютерів;
2) Простота: програма повинна мати простий і зрозумілий інтерфейс;
3) Повноцінність: програма повинна вирішувати всі поставлені задачі.
При розробці програми всі вимоги були задовільнені.
Програма розроблялась за наступним алгоритмом роботи (рис. 3.1)
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Рис. 3.1. Блок-схема алгоритму роботи програми

3.3.

Послідовність користування програмою.

Інтерфейс програми показаний на рис.3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
Послідовність користування програмою наступна:
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1) На вкладці введення вхідних даних користувач задає необхідні для розрахунку
робочі та геометричні параметри компресора, який необхідно спроектувати.
2) На цій же вкладці із випадаючого списку користувач обирає метод розрахунку:
«Звичайний», «Протиобертання», «Очистити».
«Звичайний» метод відповідає компоновці компресора із роторами, які обертаються в
одному напрямку. За даним методом розрахунку компресор, що проектується матиме два
ротори і два спрямляючі апарати – першої і другої ступені відповідно.

Рис. 3.2. Вкладка введення вхідних даних
Метод

«Протиобертання»

відповідає

компоновці

компресора,

в

якій

використовується два приводи і ротори ступеней обертаються в протилежних напрямках. В
даному випадку компресор, що проектується, матиме два ротори – першої і другої ступені,
і один спрямляючий апарат, що розташований за ротором другої ступені.
«Очистити» - інструмент для сбросу програми в початковий стан після розрахунку.
3) Після введення вхідних даних і вибору методу розрахунку користувач натискає
кнопку «Розрахунок», після чого програма проводить газодинамічний розрахунок
осьового двоступінчастого компресора за обраним методом і виводить результати
розрахунку на відповідні вкладки.
4) Після розрахунку користувач може довільно перейти на будь-яку із останніх
вкладок: «Результати», «Середні лінії 1 ступені», «Середні лінії 2 ступені».
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Вкладка «Результати» (рис. 3.3) в текстовій формі відображає результати
газодинамічного розрахунку, наприклад тиски і температури по загальмованим
параметрам, відносні або абсолютні швидкості на вході до відповідної ступені, тощо.
Натиснувши на кнопку «Зберегти результати», користувач викличе діалог збереження
результатів розрахунку в текстовий файл формату *.RTF.
На вкладці «Середні лінії 1 ступені» (рис. 3.4) візуалізуються розраховані програмою
середні лінії лопаток ротору і спрямляючого апарату першої ступені.
На вкладці «Середні лінії 2 ступені» (рис. 3.5) візуалізуються розраховані програмою
середні лінії лопаток ротору і спрямляючого апарату другої ступені.
Для збереження координат середніх ліній, користувачу необхідно повернутись на
вкладку «Вхідні дані» і натиснути кнопку «Експорт кривих в Excel», після чого в корні
диску D комп’ютера створиться файл програми Microsoft Excel з форматом *.xlsx, в якому
у відповідних вкладках (книгах) будуть розташовані координати середніх ліній по осі Ox і
Oy для трьох характерних діаметрів: діаметр втулки компресора, середній діаметр
компресора та зовнішній діаметр компресора.
5) Після всіх необхідних дій, користувач може вибрати у випадаючому списку
«Очистити» для очищення програми і нового розрахунку, або закрити програму,
якщо робота в ній більше не вимагається.

Рис. 3.3. Вкладка результатів розрахунку
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Рис. 3.4. Вкладка візуалізації середніх ліній першої ступені

Рис. 3.5. Вкладка візуалізації середніх ліній другої ступені
Формати, в яких зберігаються розраховані дані, обрані такими, з якими буде
найпростіше працювати в подальшому. Так, формат RTF (Rich Text Format) є пропрієтарим
міжплатформовим форматом зберігання тексту, який підтримується більшістю сучасних
текстових редакторів. Формат xlsx – це формат зберігання робочих книг програми Microsoft
Excel версії 2007 року і новіше. Програма Microsoft Excel є потужним засобом обробки
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даних. Даний формат xlsx був обраний для зберігання координат середніх ліній через
широкі можливості обробки і аналізу даних в програмі Microsoft Excel.

3.4.

Висновки по розділу 3.

В даному розділі було висунуто задачі і вимоги до програми газодинамічного
розрахунку осьових двоступінчастих компресорів для роботи у вакуумному середовищі в
складі високопотужного технологічного газового лазеру. Був написаний код програми,
який наведено в додатку А. Інтерфейс програми розроблявся із міркувань простоти
користування, зручності та зрозумілості. Розроблена програма є самодостатньою, тобто не
є додатком до якого-небудь інженерного пакету, завдяки чому спрощується процес
користування програмою через усунення необхідності у знанні будь-яких інженерних
програмних пакетів. Програма складалась за методикою, що викладена в розділі 2.
Наступним кроком дисертаційної роботи буде побудова аналітичної моделі в
програмному пакеті Solidworks розрахованого за запропонованою методикою в даній
програмі компресора і експериментальна перевірка аналітичної моделі з фізичною моделлю
на підприємстві.
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

4.1.

Експериментальний стенд і методика випробувань компресора

4.1.1. Об’єкт дослідження
Основним об’єктом дослідження є газовий компресор ГО1-360/0,03…0,04, який
використовується для прокачки газової суміші в замкнутому контурі технологічного лазера.
Розрахункові характеристики компресора:
-

Продуктивність по умовам всмоктування, м3/с

6,0

-

Тиск всмоктування, МПа

0,003

-

Тиск нагнітання, МПа

0,004

-

Температура всмоктування, К

303

-

Потужність, кВт

6,6

-

Частота обертання ротора, с-1

150

Робочий газ, що використовується в технологічному лазері, являє собою суміш на 95%
(об’ємних) N2 і 5% CO2 і має наступні термодинамічні параметри: газова постійна R=288,5
Дж/кг*град, показник адіабати K=1,39. Випробування компресора проводилися на повітрі,
оскільки його термодинамічні параметри незначно відрізняються вищенаведених і,
відповідно, можна очікувати на практиці тотожності експериментальних даних.
Проточна частина двоступінчастого осьового компресора сформована корпусом
компресора, який має циліндричну форму з внутрішнім діаметром 0,406 м, а також вхідний
і вихідний патрубки з конічними обичайками (обтікачами).
Ротор компресора консольний, диско-барабанного типу. Обидва диска мають
тарілчасту форму, напрямлені один до одного випуклими сторонами і насаджені
безпосередньо на вал електродвигуна. Крутний момент передається завдяки шпоночного
з’єднання. Диски стиснуті між собою по упорним буртам і фіксуються від осьових
переміщень стяжним болтом.
На кожному з робочих коліс закріплено 48 лопаток. Пір’я лопаток виготовлені з
листової сталі штамповкою і мають постійну по висоті закрутку профіля. Замки лопаток
стальні, фрезеровані і з’єднані з пір’ями пайкою, а з диском – заклепочним з’єднанням.
Вхідний напямляючий апарат в компресорі, що досліджується, відсутній.
Обидва спрямляючих апарати нероз’ємної конструкції, зварні і складаються з
внутрішнього і зовнішнього кілець і 37 лопаток з постійною закруткою по висоті лопатки.
В якості привода компресора використовується електрошпиндель типу Ш 9/11 ТУ2024-2134-77, що має частоту обертання ротора 150 с-1 при частоті електричного струму 300
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Гц. Ротор шпинделя, що одночасно є і ротором компресора, встановлений в кулькових
підшипниках кочення. Для змащення підшипників використовується консистентне
змащення. Корпус двигуна має водяну сорочку, в яку подається охолоджуюча вода.
Оскільки компресор розрахований для роботи в умовах розрідженого середовища
(при тисках порядку 0,003 МПа) дослідження його роботи можливі тільки в замкненому
контурі. З метою імітації реальних умов роботи осьового компресора був спроектований і
виготовлений замкнутий контур, геометрично подібний в масштабі 1:1 проточної частини
технологічного лазера.
В склад експериментального стенду входять: компресор ГО1-360/0,03…0,04, вхідний
та вихідний патрубки, розрядна камера, диффузор, охолоджувач газу на вході в розрядну
камеру і блок охолоджувачів газу на виході із розрядної камери.
Для забезпечення вимірів втрат енергії в окремих елементах контуру передбачені
відбори статичного і повного тисків, а також температури газу.
4.1.2. Опис дослідної установки
В склад експериментальної установки входять: замкнутий контур, осьовий компресор,
вакуумний

насос,

електромашинний,

тиристорний
система

перетворювач

водяного

частоти

охолодження,

струму,

прилади

перетворювач

контрольно-вимірної

апаратури.
Вакуумний насос ВН-41 поршневого типу, використовується для створення
необхідного вакууму в замкненому контурі. Потужність насосу – 7 кВт, величина швидкодії
– 55 ∙ 10−3 м3 /с, максимальний вакуум – 0,67 Па (0,005 мм. рт. ст.). Із замкненим контуром
вакуум-насос з’єднаний трубопроводом, на якому мається вакуумний клапан типу ВРП2-25
У42.
Електродвигун компресора живиться високочастотним електричним струмом від
перетворювача електромашинного ПВС-16-300 У3 потужністю 16 кВт. Перетворювач
електромашинний являє собою об’єднані в одному корпусі асинхронний трьохфазний
електродвигун і високочастотний генератор з номінальною частотою електричного струму
300 Гц.
Для забезпечення можливості запуску осьового компресора при малій частоті
обертання і регулювання режиму роботи установки зміною частоти обертання
перетворювач ПВС-16-300 У3 підключено до тиристорного перетворювача частоти струму
ТПЧ-40 потужністю 32 кВт, який забезпечує зміну напруги трьохфазного струму в межах
20…230 В і частоти 5…60 Гц.
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Система водяного охолодження включає вхідний і вихідний колектори, трубопроводи
і вентилі. Із вхідного колектора великого перерізу вода по окремим патрубкам
розподіляється по місцях охолодження: водяній сорочці електрошпинделя, охолоджувачам
газу, вакуум-насосу. Кількість води, що подається, регулюється за допомогою вентилів на
патрубках вхідного колектору, із вихідного колектору вода зливається.
Прилади контрольно-вимірювальної системи забезпечують включення і виключення
окремих елементів експериментальної установки, захист електродвигунів і генераторів від
перевантаження, заміри величини напруги і струму в головному і допоміжному ланцюгах.

4.1.3.

Заміри параметрів газового потоку і критерії оцінки ефективності
компресора.

Для отримання газодинамічних характеристик осьового були обрані наступні
контрольні перерізи (рис. 5.1.):
Н-Н – переріз, що розміщений на вході в компресор;
К-К – переріз, що розміщений на вході з компресора;
У відповідності із задачами експериментального дослідження в контрольних
перерізах проводились заміри наступних параметрів газового потоку.

Рис. 4.1. Схема розміщення контрольних перерізів і ділянок контуру
В перерізі Н-Н визначався статичний тиск 𝑃н в чотирьох точках, рівномірно
розподілених на стінці патрубка і закільцьованих між собою. В цьому ж перерізі за
допомогою одного термоопору ТСМ-5071 (ГОСТ 6651-59) вимірювалась температура
потоку.
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В перерізі К-К вимірювався статичний тиск 𝑃к за допомогою чотирьох закільцьованих
в один колектор отворів на стінці дифузора. В цьому ж перерізі за допомогою одного
термоопору ТСМ-5071 (ГОСТ 6651-59) вимірювалась температура потоку.
Заміри статичного тиску проводились через прийомні отвори діаметром 2 мм на
обмежуючих

поверхнях

проточної

частини.

В

якості

вторинних

приладів

використовувались U-подібні диференційні манометри із скляних трубок, які були залиті
вакуумним мастилом з густиною 𝜌м = 850 кг/м3 .
В перерізі Н-Н в якості реєструючого використовувався ртутний диференційний
манометр, вільна трубка якого під’єднувалася до входу вакуумного насосу ВН-4Г, що
працює «на себе». Враховуючи, що максимальний вакуум, що створювався цим насосом
дорівнює 0,67 Па (0,005 мм. рт. ст.), можна вважати, що цей дифманометр показує
абсолютне значення статичного тиску в даному перерізі. Вільні трубки всіх масляних
дифманометрів були виведені в колектор, що з’єднаний з трубопроводом з кільцевим
колектором перерізу Н-Н і показували, таким чином, перепади тиску в контрольних
перерізах відносно перерізу Н-Н.
Заміри повного тиску проводились трубками Піто з діаметром прийомного отвору 2
мм. Трубки встановлювались нерухомо на середній лінії перерізу а-а і закріплювались за
допомогою сварки.
Для визначення полів тиску проводився замір тисків в вертикальній площині в п’яти
точках в кожному перерізі.
Заміри температури потоку здійснювались за допомогою термометрів опору ТСМ5071. В якості другорядного приладу використовувався міст постійного струму МО-62
(ГОСТ 7165-66) класу 0,1. Для заміру температури підшипників електрошпинделя в корпусі
останнього були зроблені сверління і встановлені хромель-копелеві термопари, виведені на
другорядний прилад – потенціометр ПП-63 класу 0,05 (ГОСТ 9245-68).
Термопари відтарировані в термостаті по ртутним лабораторним параметрам.
Заміри

частоти

обертання

ротора

компресора

проводились

за

допомогою

електронного частотоміра ЧЗ-32, індукційний датчик якого був зв’язаний з диском другої
ступені компресора. Абсолютна похибка замірів прицьому не перевищувала 0,17 1/с (10
об/хв). Заміри витрати повітря проводились розрахунковим шляхом по величині
динамічного тиску в перерізі а-а.
Для заміру потужності, що споживається електрошпинделем, використовується
комплект вимірювальний типу К 506.
Для оцінки ефективності осьового компресора і втрат енергії в елементах замкненого
контуру використовувались наступні критеріальні параметри:
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1) Ступінь підвищення статичного тиску в компресорі:

𝜀=

𝑝к
𝑝н

Де 𝑝к і 𝑝н – абсолютні значення статичного тиску відповідно в перерізах К-К і Н-Н.
2) Абсолютне значення підвищення статичного тиску в компресорі:
∆𝑝 = 𝑝к − 𝑝н
3) Абсолютне значення підвищення повного тиску в компресорі:
∆𝑝∗ = 𝑝к∗ − 𝑝н∗
4) Об’ємна витрата в перерізі а-а
𝑄 = 𝐶𝑎 ∙ 𝐹𝑎
Де Ca – швидкість газового потоку в перерізі а-а, м/с;
Fa – площа перерізу а-а, м2.
5) Абсолютне значення втрати повного тиску в одному з елементів замкненого
контуру:
∗
∆𝑃𝑖∗ = 𝑝𝑖∗ − 𝑝𝑖−1

Де 𝑝𝑖∗ - повний тиск в i-тому контрольному перерізі. У всіх перерізах, окрім а-а, повний тиск
визначається із співвідношення:

𝑝𝑖∗

𝛾𝑖 𝑐𝑖2
= 𝑝𝑖 +
2

6) 𝑁к – потужність, що витрачається електрошпинделем на обертання ротора
компресора, кВт.
В процесі наладочних випробувань осьового компресора в замкненому контурі був
виконаний розрахунок максимальних похибок критеріальних параметрів по методиці, що
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викладена в роботі [4]. Аналіз отриманих результатів показав, що точність вимірювань і
обробки дослідних даних знаходиться на рівні, що задовольняє меті експериментального
досліду.
Розрахунком визначались:
1. Густина газу в кожному перерізі, 𝜌, кг/м3 ;
2. Швидкість газового потоку в кожному перерізі, 𝑐, м/с;
3. Об’ємна витрата повітря у всіх перерізах, 𝑄 , м3 /с.

4.2.

Результати експериментального дослідження

4.2.1. Визначення характеристик замкнутого контуру
Наявність параметрів тільки однієї робочої точки компресора, тобто величини
об’ємної продуктивності і підвищення тиску, не дає можливості визначити на якій із
ділянок

своєї

характеристики

працює

компресорна

установка.

Побудова

такої

характеристики можлива лише при змінному опорі замкнутого контуру. Крім того, штучна
зміна опору контуру дозволяє отримати деяке уявлення про зміну характеристики самого
контуру в складі працюючої лазерної установки. Спочатку зміна опору проточної частини
замкнутого контуру досягалося зміною дросельного ефекту шляхом встановлення
прокладок із різною шириною отвору прямокутної форми перед охолоджувачам газу на
вході в розрядну камеру.
Змінюючи частоту обертання ротора проводили заміри параметрів компресора.
Результати виконаних замірів для значення тиску повітря на вході в компресор 3340
Па.

4.3.

Побудова характеристики осьового компресора

Характеристика осьового компресора (рис. 4.3) була побудована на основі
випробувань в замкненому контурі з різними дросельними опорами. Із всіх випробувань
відбиралися точки із заданими значеннями Pн при частоті обертання найбільш близької до
n=150 об/с. Потім ці точки були приведені до продуктивності і напору до значень, що
відповідають розрахунковій частоті обертання n=150 об/с. (9000 об/хв). Аналогічним чином
були отримані і залежності для ступеня підвищення тиску 𝜀 = 𝑓(𝑄) (рис. 4.4) і потужності
електроприводу 𝑁 = 𝑓1 (𝑄) (рис. 4.5.). Всі ці характеристики приведені для випадку
Pн=3340 Па.
Також на рис. 4.3, 4.4, 4.5 представлені результати комп’ютерного моделювання.
Враховуючи відповідні цьому коливання показів диференціальних манометрів можна
стверджувати, що режим роботи осьового компресора є номінальним і в контурі маються
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низькочастотні коливання робочого тіла. З графіків видно, що від Q=0 м3/с і до Q=5 м3/с
графіки фізичної і аналітичної моделей збігаються. Після Q=5 м3/с графік аналітичної
моделі відхиляється вгору. З цього випливає, що в цілому методика розрахунку є коректною
і адекватною, проте для досягнення більшої точності необхідно проведення більш точних
досліджень для поправки емпіричних коефіцієнтів.
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Рис. 4.2. Графік залежності перепаду тисків в контурі ∆𝑃 від продуктивності при
Pн=3340 Па
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Рис. 4.3. Характеристика компресора при Pн=3340 Па
Вид характеристики осьового компресора свідчить про те, що у всіх варіантах
досліджуваного контуру компресор працював на лівій гілці своєї характеристики. В крайній
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лівій точці, тобто при мінімальній витраті, як вже відмічалося в попередньому підрозділі,
спостерігався режим слабкого помпажу. В інших точках вигляд характеристики типовий
для лівої гілки режимів робочих коліс із штампованими лопатками із спрощеним профілем
і малою густиною решітки. Для отримання максимуму напору і правої гілки характеристики
необхідно подальше зменшення опору контуру.
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Рис. 4.4. Графік залежності ступіню підвищення тиску ε від продуктивності при
Pн=3340 Па
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Рис. 4.5. Графік залежності потужності на приводному валу від продуктивності при
Pн=3340 Па
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Також з експериментальних даних були побудовані залежності ∆𝑃, 𝑄, 𝜀 та 𝑁1 від n
(рис.4.6, 4.7, 4.8, 4.9).
Ступені підвищення тиску(рис. 4.6) аналітичної і фізичної моделі в цілому
співпадають, що свідчить про задовільну точність розробленої методики. Але при частоті
обертання 9000 об/хв графіки починають розбігатись, що свідчить про вплив у фізичній
моделі факторів, які не враховані в аналітичній. Відповідно, уточнення методики
розрахунку дозволить будувати більш точні аналітичні моделі.
Звертає на себе увагу лінійний характер залежності ∆𝑃 від 𝑛. Для турбомашин типова
пропорційність ∆𝑃 квадрату n. Можливо це пов’язано з тим, що початкові ділянки
параболічних кривих не були отримані при дослідженнях, а ділянки кривих, що маються,
досить пологі. Для визначення цього питання необхідно проведення дослідів і при частотах
обертання менших ніж n=83,3 об/с (5000 об/с).
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Рис. 4.6. Залежність підвищення тиску в компресорі від частоти обертання
Потужності на приводному валу (рис. 4.5, 4.8) в аналітичній моделі не визначалась
через відсутність його в аналітичній моделі. Аналітична модель відображає лише проточну
частину компресору.
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Рис. 4.7. Залежність об’ємної продуктивності компресору від частоти обертання
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Рис. 4.8. Залежність потужності на приводному валу компресору від частоти
обертання
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Рис. 4.9. Графік залежності ступіню підвищення тиску ε від частоти обертання
Всі характеристики побудовані в зоні допусків розрахункових режимах по тиску на
вході в компресор. На характеристиках виділені зони роботи компресора на розрахункових
оборотах.

4.4.

Порівняння аналітичних моделей двоступінчастого осьового компресору

В межах дисертаційної роботи були побудовані аналітичні моделі двоступінчастого
осьового компресору для роботи у вакуумному середовищі в складі високопотужного
технологічного газового лазеру у двох виконаннях: з однонапрямленим обертанням
роторів(рис. 4.10), і з протилежним обертанням роторів(рис. 4.11).

Рис. 4.10. Аналітична модель осьового компресору з однонапрямленим обертанням
роторів
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Рис. 4.11. Аналітична модель осьового компресору з протиобертанням

В табл. 4.1 наведені характеристики, за якими проводились газодинамічні розрахунки
для побудови даних аналітичних моделей.
Табл. 4.1. Порівняльна таблиця характеристик аналітичних моделей
Параметр

Осьовий компресор з

Осьовий

компресор

однонапрямленим

протиобертанням

з

обертанням
Тиск на вході, Па

3333

3333

Тиск на виході, Па

4133

4133

6

6

Показник адіабати

1,39

1,39

Газова постійна, Дж/кг*К

288,5

288,5

Вхідний діаметр, мм

405

405

Частота обертання, об/хв

9000

+9000/-9000

Об’ємна продуктивність за
умов всмоктування, м3/с

На рисунках нижче показано розподіл тисків по лініям току в осьовому компресорі з
однонапрямленим обертанням (рис. 4.12) та осьовому компресорі з протиобертанням (рис.
4.13).
Як можна побачити із діаграм, в аналітичній моделі осьового компресору з
однонапрямленим обертанням роторів перехід кінетичної енергії потоку в потенційну (а
саме в напір) відбувається в частково при проходженні через міжлопатеві канали роторів, і

67

частково при проходженні через міжлопатеві канали спрямляючих апаратів. В аналітичній
моделі осьового компресора з протиобертанням кінетична енергія потоку переходить в
потенційну вже на виході з ротору другої ступені, а в спрямляючому апараті другої ступені
змінюється лише напрямок потоку. Це підтверджує теоретичні відомості з розділу 1. Також
з даного досліду можна зробити висновок, що спрямляючі апарати у випадку протилежного
обертання роторів компресора не грають важливої ролі у перетворенні кінетичної енергії в
потенційну, і якщо до компресора не ставляться обмеження по закрутці потоку на виході,
то від спрямляючих апаратів можна відмовитись, що спростить конструкцію компресора.

Рис. 4.12. Розподіл статичних тисків вздовж ліній току в осьовому компресорі з
однонапрямленим обертанням роторів
На рис. 4.14, 4.15 показано розподіли швидкостей по лініям току в проточних
частинах аналітичних моделей. Дані діаграми опосередковано підтверджують викладені
вище міркування. В аналітичній моделі осьового компресора з однонапрямленим
обертанням роторів (рис. 4.14) швидкість зменшується на тих ділянках, де потік газу
проходить через спрямляючі апарати, а в аналітичній моделі осьового компресора з
протилежним обертанням роторів (рис. 4.15) швидкість зменшується вже на вході потоку
до ротора другої ступені. А якщо швидкість потоку зменшується, то збільшується
статичний тиск. Також із наведених діаграм (рис. 4.13, 4.15) а також зовнішнього вигляду
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аналітичної моделі осьового компресоаі з протилежним обертанням роторів видно, що при
осьовому вході потоку газу в компресор з протиобертанням, на виході газ матиме мале
значення закрутки і, відповідно роль спрямляючого апарату після другої ступені дуже мала
(як і передбачалося вище).

Рис. 4.13. Розподіл статичних тисків вздовж ліній току в осьовому компресорі з
протилежним обертанням роторів

Рис. 4.14. Розподіл швидкостей вздовж ліній току в осьовому компресорі з
однонапрямленим обертанням роторів
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Рис. 4.15. Розподіл швидкостей вздовж ліній току в осьовому компресорі з протилежним
обертанням роторів

4.5.

Висновки з дослідів

Результати дослідів газового контуру дозволяють сформулювати наступні основні
висновки і рекомендації.
Схема контуру і розміщення його окремих частин можна вважати вдало вибраною та
тою, що відповідає специфічним вимогам на застосування компресора в вакуумному
контурі лазерної установки.
Перевагами даного компресора є простота конструкції, дешевизна і максимальна
простота обслуговування.
Проточна частина компресора спроектована, в основному, вірно і в стані забезпечити
параметри, які необхідні для нормальної роботи контуру. Необхідна лише незначна
корекція, що напрямлена на підвищення економічності компресора, тобто підвищення його
ККД: закрутка периферійних перерізів робочих лопаток, збільшення густоти лопаточних
решіток, деяка зміна діаметра втулки та ін., що може бути зроблено лише шляхом
дослідного відпрацювання.
Вхідний і вихідний патрубки змін, в основному, не потребують.
Робочий зразок може бути створений на основі дослідного зразка. Проте необхідно
проведення циклу дослідів з метою оптимізації конструкції компресора і контуру та
визначення ресурсних показників.
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Аналітична модель в цілому відповідає експериментальній, що свідчить про
задовільну точність методики, і, відповідно, програми газодинамічного розрахунку
осьового двоступінчастого компресора. Проте необхідні більш точні дослідження фізичної
моделі для отримання більш точних емпіричних коефіцієнтів, а також виведення залежності
осьової швидкості від продольної координати в проточній частині компресора.
Із порівняння двох аналітичних моделей осьового компресора було виявлено, що
компоновка осьового двоступінчастого компресора для використання у вакуумному
середовищі в системі високопотужного технологічного газового лазеру із протилежним
обертанням роторів дозволяє позбавитись спрямляючого апарату першої ступені, а якщо
особливих обмежень по закрутці потоку на виході з компресора немає, то можливо
позбавитись і спрямляючого апарату другої ступені. Проте дані кроки повинні бути
економічно виправданими.
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Забезпечення права на безпечні та нешкідливі умови праці, що закріплено в
Конституції України, здійснюється за допомогою системи правових соціально-економічних
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних лікувально-профілактичних заходів та
засобів. У своїй сукупності нормативні акти про охорону праці - це правила стандарти,
норми, положення.
В даній роботі досліджується осьовий компресор з протиобертанням. Розрахункова та
теоретична частина роботи проводиться за комп’ютером. Основна частина роботи
проводиться в лабораторії на експериментальному стенді. Для безпечної та правильної
роботи необхідно дотримуватись норм охорони праці.

5.1.

Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі

Основними

шкідливими

та

небезпечними

чинниками

при

роботі

за

експериментальним стендом є:
-

Мікроклімат

-

Освітлення

-

Шум

-

Електрична безпека

-

Пожежна безпека приміщення
Дана робота виконувалась переважно в кабінеті ВАТ «ВНДІкомпресормаш» та на

експериментальній ділянці підприємства. Було проаналізовано можливі шкідливі та
небезпечні фактори при роботі та визначені параметри які відповідають чи не відповідають
нормам охорони праці. Зроблені висновки по підвищенню безпеки при роботі в даному
приміщення.

5.2.

Мікроклімат

Порушення параметрів мікроклімату на робочих місцях сприяє створенню шкідливих
і небезпечних мікрокліматичних умов, які при спільній дії на людину викликають значні
зміни теплового стану, що може призвести до порушення стану здоров'я працівників
навчального закладу.
В табл. 5.1 приведені оптимальні та допустимі норми показників мікроклімату
значення згідно ДСН 3.3.6.042-99 та їх фактичні значення.
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Табл. 5.1. Допустимі, фактичні та оптимальні показники мікроклімату на робочих
місцях виробничих приміщень
Період

Категорія

року

робіт за

Допустимі

рівнем
енерговитрат, Вт
Холодний

Iб (до

Температура

141-175)

повітря, °C

Фактичні Оптимальні

діапазон

діапазон

нижче

вище

оптимальних

оптимальни

величин

х величин

18-26

24,1 - 25,0

20 - 21

22 - 24

19,0- 26,0

20 - 23

21 - 25

75

50

60 - 40

не більше 0,1

0,1

0,1

22 - 23

23 - 25

25,1 - 28,0

22 - 25

22 - 26

15 - 75

50

60 - 40

0,1

0,1

Температура
поверхонь, °C
Відносна
вологість
повітря, %
Швидкість
руху повітря,
м/с
Теплий

Iб (до

Температура

141-175)

повітря, °C

21,0 - 22,9

Температура

25,1 - 28,0

поверхонь, °C
Відносна
вологість
повітря, %
Швидкість

0,1

0,2

руху повітря,
м/с
В даному приміщенні протягом року підтримується температура повітря 20-23оС, що
є нормою для комфортної роботи. Дане приміщення обладнане системою вентиляції, що
підтримує необхідний повітрообмін і вологість повітря приблизно 50%. Двічі на день
проводиться вологе прибирання приміщення (до та після роботи).

73

5.3.

Освітлення

Для роботи експериментальним стендом необхідно забезпечити добре освітлення
поміщення. В даній експериментальній ділянці використовується як природне так і штучне
освітлення. А оскільки освітлення виробничих та допоміжних приміщень повинно
відповідати діючим санітарним вимогам до природногоі штучного освітлення, нормам
проектування.

[Оболенцев

Ю.Б.,

Гиндин

Э.Л.

Электрическое

освещение

общепромышленных помещений .-М.:Энергоатомиздат,1990 .-112 с.]
Для визначення кількості світильників визначимо світловий потік, падаючий на
поверхню по формулі:

F

де

E K S Z
n

(5.1)

F – світловий потік, що розраховується, Лм; Е – нормована мінімальна

освітленість, Лк (визначимо по таблиці).
Роботу можна віднести до розгляду точних робіт, отже, мінімальна освітленість буде
Е=300 Лк при газорозрядних лампах:
S – площа освітлювального приміщення (у нашому випадку S=80 м2 );
Z – відношення середньої освітленості до номінальної (зазвичай приймається рівним
1,1-1,2, нехай Z=1,1); K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку
лампи в результаті забруднення світильників в процесі експлуатації (його значення
визначається по таблиці коефіцієнтів запасу для різних приміщень і в нашому випадку До
=1,5); n – коефіцієнт використання (виражається відношенням світлого потоку, падаючого
на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і обчислюється в долях одиниці;
Для цього необхідно обчислити індекс переміщення за формулою:
𝑆

𝐼 = ℎ(𝐴+𝐵)

(5.2)

де S – площа приміщення, S=80 м2;
h – розрахункова висота підвісу, h=6 м;
А – ширина приміщенн, А=8 м;
В – довжина приміщення, В=10 м.
Підставивши значення отримаємо:
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80

𝐼 = 6(8+10) = 0,74

(5.3)

Знайшовши індекс переміщення по таблиці знаходимо n=0,34;
Підставивши в початкову формулу знаходимо світловий потік:

𝐹=

300∗1,5∗80∗1,1
0,34

= 116470,588 Лм

(5.4)

Для освітлення вибираємо світильники промислові «АСТАРТА» СДП40-Б-XXX
світловий потік яких F = 23200 Лм. Розрахуємо необхідну кількість ламп по формулі:

n

F
Fn

(5.5)

де – N –визначимо число ламп; F – світловий потік;
Fл – світловий потік лампи

𝑛=

116470,588
= 5,02 = 6 шт
23200

При виборі освітлювальних приладів використовуємо світильники типу ОД. Кожен
світильник комплектується двома лампами. Розміщуються світильники двома рядами, по
чотири в кожному.
В даній лабораторії встановлено 6 ламп типу «АСТАРТА» СДП40-Б-XXX, які дають
світловий потік 139200 Лм. Освітлення в даному приміщенні виконано з дотриманням
вимог охорони праці.

5.4.

Електробезпека

В даному приміщенні встановлено один експериментальний стенд, до якого в якості
робочої напруги використовується напруга змінного струму 380/220В. Всі електричні
дроти захищені, також присутні вимикачі, що відключають струм у всьому приміщенні.
Всі розетки мають контакт заземлення. Розподільчі щити позначені попереджувальними
знаками [ Основи охорони праці: Навч. посіб. / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.
Валенко та ін .; За заг. ред. В.В.Березуцького. - 2-х вид., перероб і доп. - Х .: Факт, 2007. 480 с. ].
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Захисне

заземлення

або

занулення,

є

основним

заходом

захисту

металоконструкції. Основна мета цього заходу - захистити від можливого удару струмом
користувача приладу при замиканні на корпус в тому випадку, наприклад поразки
електричним струмом в разі замикання фазного проводу на, коли порушена
ізоляція. Іншими словами, заземлення є дублером захисних функцій запобіжників.
Вимоги щодо застосування занулення залежно від величини напруги і категорії
приміщень за небезпекою електротравм аналогічні вимогам до застосування захисного
заземлення. За величиною напруги мережі живлення застосування занулення обмежується
напругою 1000 В.
Згідно з чинними нормативами можливі два варіанти реалізації занулення:
– заземлена через певні відстані (100...200 м) нейтраль мережі виконує функції
нульового робочого i нульового захисного провідника одночасно;
– для занулення обладнання прокладається окремий провідник, який виконує
функції тільки нульового захисного.
Принцип роботи занулення: якщо напруга (фаза) потрапляє на з'єднаний з нулем
металевий корпус приладу, відбувається коротке замикання. Автоматичний вимикач,
включений в пошкоджену ланцюг спрацьовує від короткого замикання і відключає лінію
від електрики. Крім цього, відключення електрики від лінії може виконувати плавкий
запобіжник.[ https://studopedia.info/3-7459.html]

5.5.

Пожежна безпека

Горючі та легкозаймисті матеріали в приміщенні відсутні, що зменшує вірогідність
виникнення пожежі [Ткачук К.Н., Зацарный В.В. и др. Охрана труда и промышленная
безопасность: Учебное пособие. -Киев: Либра, 2010.- 558 с.].
Дане приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до
категорії В (До категорії В належать паливно-мастильні склади, деревообробні цехи,
склади вугілля, приміщення обчислювальних центрів, цехи складання печатних плат.) та
класу пожежонебезпеки П-ІІа (зони приміщень, в котрих є тверді або волокнисті горючі
речовини. Горючий пил і волокна не виділяються)
У випадку виникнення пожежі необхідно залишити приміщення дотримуючись плану
евакуації.
Для погашення пожежі слід мати наступну кількість вогнегасників для площі
приміщення 80м2 та категорією будівлі В

76

- 6 переносних вогнегасника (з газом-витискує в балоні або закачних) з зарядом
вогнегасної речовини 5 кг при класі пожежі A, B, C, (E) при наявності горючих газів та
рідин;
- 4 переносних вогнегасника (з газом-витискує в балоні або закачних) з зарядом
вогнегасної речовини 5 кг при класі пожежі A, (E) при відсутності горючих газів та рідин.

Рис 5.1 - План евакуації приміщення (1 – експериментальний стенд, 2 – вихід, 3 –
ворота, 4 – щит електрозабезпечення)
Для безпечного процесу евакуації умови евакуації мають відповідати стандартам.
Значення стандартних і дійсних значень занесені до таблиці 5.2.
Таблиця 5.2. Відповідність умов евакуації персоналу
Параметри

Нормативні
значення

Фактичні
значення

Висота дверних проходів, м

не менше 2м

2,2м

Ширина дверних проходів, м

не менше 0,8м

0,8 м

Ширина проходу для евакуації, м

не менше 1м

1,3м
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Ширина коридору, м

не менше 2м

2,5м

Кількість виходів, од.

2

2

Умови в даній лабораторії відповідають стандартам евакуації персоналу
приміщення, за виключенням кількості виходів.
Шум

5.6.

У приміщенні присутнє обладнання, яке являється джерелом шуму: електродвигуни,
осьовий компресор.
Табл.5.3. Джерела шуму та їх наслідки
Наслідки
Джерело

Для людини

Робота обладнання

-

Зниження концентрації

Кондиціонери

-

Роздратованість

Витяжки та вентиляція

-

Втомлюваність

Для обладнання

Відсутні

Значення рівнів звуку та шуму згідно ДСН.3.3.6.037-99 наведені в табл.5.4.
Табл.5.4. Нормативні та фактичні значення рівнів звуку та шуму
Тип

Фактичні значення

Нормативні значення

до 80
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Рівень шуму, дБ

Максимальний рівень шуму в приміщенні не перевищує допустимого.
Табл.5.5. Заходи та засоби захисту від шуму
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки
Звукоізоляція вібропоглинаючим

Технічні заході

В обладнанні

пінистим поліетиленом, 100%
Звукоізолююча конструкція вікон та

В приміщенні

звукопоглинальні покриття на стінах
Дотримання правил експлуатації

Організаційні заходи
ЗІЗ

обладнання. Режимів праці та сну
Навушники
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5.7.

Оцінка пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечному
об’єкті.

Причиною виникнення надзвичайної ситуації є газова заправка, що розміщена на
відстані 600 м. Характеристика елементів експериментальної ділянки: будівля – цегляна,
кабельні

лінії

-

наземні,

контрольно-вимірювальна

апаратура-наявна,

границя

вогнетривкості несучих стін – 2,5 год.
Розрахуємо, в якій зоні знаходиться об’єкт:
Зона I:

3
𝑅𝐼 = 17,5√𝑄
; R1 17,5 3 12000

400 м

(5.6)

В даному рівнянні Q – кількість вуглеводневого продукту в тоннах, що визначається
з табличних даних [29].
Зона II:
𝑅𝛪𝛪 = 1,7𝑅𝐼 ;

RII

(5.7)

1, 7 400

680 м

Розрахуємо ступінь руйнувань:

𝑅

3

∆𝑃ф2 = 1300 (𝑅 𝐼 ) + 50, кПа
𝐼𝐼

(5.8)

400 3
∆𝑃ф2 = 1300 (
) + 50 = 0,31, кПа
680
Таким чином, ступінь руйнування будівлі – слабкий. Наслідки вибуху: часткове
руйнування внутрішніх перегородок, покрівлі, дверних і віконних коробок, легких
будівель і ін. Основні несучі конструкції зберігаються. Для повного відновлення потрібен
капітальний ремонт.
Будівля має III-ій ступінь вогнестійкості (будинки з несучими та огороджувальними
конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону або залізобетону.
Для перекриттів допускається використання дерев'яних конструкцій, захищених
штукатуркою або важкогорючими листовими, а також плитними матеріалами. До
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елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості і меж поширення
вогню, при цьому елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній обробці).
Категорія пожежної безпеки В (приміщення, в яких знаходяться (обертаються)
горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини і матеріали (в тому
числі пил та волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря
або один з одним тільки горіти).

5.8.

Висновки до розділу 5.

Проаналізувавши небезпечні на шкідливі фактори в робочому приміщенні
з’ясувалося, що приміщення повністю придатне для комфортного та безпечного виконання
роботи. У разі вибухонебезпечної ситуації експериментальна ділянка потрапляє у зону дії
вибухів продукту та матиме слабкий ступінь руйнування та може підлягати як невеликій
реконструкції так і капітальному ремонту.
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6. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ
В межах даної роботи було розроблено стартап-проект. При розробці в значній мірі
використовувались методичні рекомендації [10]. Розділ складається з опису ідеї проекту,
технологічного аудиту проекту, аналізу ринкових можливостей запуску стартап-проекту,
розроблення ринкової стратегії проекту та розроблення маркетингової програми стартаппроекту.

6.1.
Опис ідеї проекту.
6.1.1. Зміст ідеї.
Опис ідеї проекту подано в табл. 6.1.
Табл. 6.1. Опис ідеї стартап-проетку
Зміст ідеї

Напрямки застосування

Вигоди для користувача
-

Зменшення вартості
обслуговування

1. Газові
Конструкція осьового

технологічні

-

Зменшення габаритів всієї

лазери

компресора з

установки
-

Підвищення довговічності

протиобертанням для

роботи лінзи лазеру

прокачки газу в
-

вакуумному середовищі
пропонує більш просте

2. Вакуумна техніка

обслуговування установок,

Зменшення вартості
обслуговування

-

Зменшення габаритів всієї
установки

в яких вона
використовується та менші

-

займані габарити
3. Пакувальна техніка

Зменшення вартості
обслуговування

-

Зменшення габаритів всієї
установки

6.1.2. Аналіз техніко-економічних переваг.
Техніко-економічні характеристики проекту і їх порівняння з аналогами наведені в
табл. 6.2.
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Табл. 6.2. Порівняння характеристик ідеї стартап-проекту
№ Техніко-

Товари/концепції конкурентів

п/п1 економічні

W

N

S

(Слабка) (Нейтральна) (Сильна)

характеристики
ідеї

Мій
проект

Вихрові Гвинтові Водокільцеві
вакуум- вакуум-

вакуум-

насоси

насоси

насоси

До 700 До 1000

До 1000

продуктивність, До 72000 До 3000 До 1000

До 600

1. Максимальний
перепад тиску,

До 250

+

мбар
2.

Максимальна
+

м3/год
3. Наявність
вологи в газі
4. Розміщення

Немає

Немає

Немає

Наявна

+

Внутрішнє Зовнішнє Зовнішнє Зовнішнє

приводу

+

5. Робочі
температури,

До 150

До 120

До 95

До 200

+

°C

6.2.
Технологічний аудит ідеї проекту.
Основною складністю у виготовленні осьового компресора з протиобертання є
виготовлення робочих лопаток роторів і спрямляючих апаратів.
Технології виготовлення та можливість їх реалізації зведені в табл. 6.3.
Табл. 6.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту
№
п/п

Технології реалізації

Наявність

Доступність

технології

технологій

1.

Лиття з алюмінію під тиском

Наявна

Доступна

2.

Штампування

Наявна

Доступна

3.

3D-друк з пластику

Наявна

Не доступна

4.

Лиття з пластику під тиском

Наявна

Не доступна

Обрана технологія реалізації ідеї: №1
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При аналізі можливих технологій виготовлення було обрано технологію №1 лиття з
алюмінію під тиском, так як дана технологія виготовлення наявна та доступна на
підприємстві «ВНДІкомпресормаш» та вимагає найменшої подальшої обробки.

6.3.
Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту.
6.3.1. Аналіз попиту:
Дані для аналізу можливостей запуску стартап-проекту відбирались в мережі Інтернет
[11], [12], [13]. Вся необхідна інформація зведена до табл. 6.4.
Табл. 6.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту
№
п/п

Показники стану ринку

Характеристика

1.

Кількість головних гравців, од

9

2.

Загальний обсяг продаж, ум.од

1,1 млрд

3.

Динаміка ринку (якісна характеристика)

Зростає

4.

Наявність обмежень для входу

Відсутні

5.

6.

Специфічні

вимоги

до

стандартизації

та

сертифікації

Середня норма рентабельності галузі, %

Відсутні

8,2

З таблиці 6.4 видно, що ринок є привабливим для входження.

6.3.2. Аналіз основних характеристик потенційних клієнтів.
Під час даного аналізу було визначено потреби ринку, цільова аудиторія,
проаналізовано відмінності у поведінці різних потенційних груп клієнтів та складено
приблизні вимоги споживачів до спроектованого осьового компресора з протиобертанням.
Характеристики потенційних клієнтів розроблюваного стартап-проекту наведені в
табл. 6.5.
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Табл. 6.5. Характеристики потенційних клієнтів стартап-проекту
№

Потреба,

Цільова аудиторія Відмінності у поведінці Вимоги споживачів

п/п

що формує (цільові сегменти різних
ринок

ринку)

цільових груп клієнтів

Збільшення 1) Лазерна

Обслуговування

потужності

вакуум-компресора

вакуум1.

потенційних до товару

техніка
2) Пакувальна

компресора

техніка

тільки

під

час

-

монтажу
кап. -

ремонту всієї системи
-

техніка
Відсутність 1) Лазерна

Високі

вологи

чистоти та вологості

газі

2) Пакувальна

газу

вимоги

до -

3) Вакуумна

Надійність
Простота
монтажу

-

техніка
2.

Відсутність
нещільностей

техніка

Простота
обслуговування

3) Вакуумна

в

Простота

Простота
обслуговування

-

техніка

Відсутність
нещільностей

-

Надійність

-

Стабільність
температури газу

6.3.3. Аналіз ринкового середовища.
Даний аналіз складається з таблиць факторів, що сприяють ринковому впровадженню
проекту (табл. 6.6.), а також таблиць факторів, що перешкоджають ринковому
впровадженню стартап-проекту(табл. 6.7.). Фактори в таблицях подані в порядку
зменшення значущості.

84

Табл. 6.6. Фактори загроз
№
п/п

Фактор

Вартість

1.

Обслуговування

2.

Зміст загрози

Можлива реакція компанії

Вартість компресора вища ніж
у конкурентів

-

Відмова від проекту

-

Зміна

технології

виготовлення

Вартість

обслуговування

компресора

вище

ніж

у

конкурентів

-

Вдосконалення
конструкції компресора

-

Надання

послуг

з

обслуговування

Табл. 6.7. Фактори можливостей
№
п/п
Фактор

1.

Вартість

Зміст можливості

Вартість компресора нижча ніж
у конкурентів

Вартість
2.

Обслуговування

Можлива реакція компанії

компресора

обслуговування
нижча

ніж

конкурентів

у

Посилення рекламування

Надання

послуг

з

обслуговування

В табл. 6.8 проведено ступеневий аналіз пропозиції.
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Табл. 6.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку
Особливості
конкурентного
середовища

В чому проявляється дана
характеристика

1. Тип конкуренції

Вплив

на

діяльність

підприємства
Окремі покупці і продавці
не можуть впливати на

Чиста

ціну, проте формують її
своїм внеском попиту і
пропозиції

2. Рівень

конкурентної

боротьби

Збалансованість розвитку
Міжнародний

міжнародного

ринку,

переливання капіталів між
державами

3. Галузева ознака

Як наслідок даної ознаки –
Внутрішньогалузева

введення нових досягнень
техніки, зниження витрат
виробництва

4. Конкуренція за видами
На ринку вакуум-насосів

товарів
Товарно-родова

веде

конкурентну

боротьбу з іншими типами
вакуум-насосів

5. За характером
конкурентних переваг

Головною конкурентною
Цінова

перевагою

є

продукції

вартість
та

її

обслуговування
6. За інтенсивністю
Конкурентами є компанії,
Марочна

що пропонують подібний
продукт тим же цільовим
покупцям

Більш детальний аналіз конкуренції за моделлю М. Портера наведено в табл. 6.9.
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Табл. 6.9. Аналіз конкуренції в галузі за моделлю М. Портера

Складові
аналізу

Прямі
конкуренти в
галузі

Висновки:

Потенційні
конкуренти

Конкуренція Бар’єри

Постачальники

Проект

на

ринку входу

на потребує

сильна

через ринок

є якихось

значну

порівняно

кількість

незначними. матеріалів,

компаній,
працюють

що Є
в вірогідність

особливих
відповідно

Клієнти

замінники

не Особливості Посилення
галузі,

конкуренції

нинішнього

через появу

стану

товарів-

економіки в замінників.
галузі

залежності від вимагають

даному

появи нових постачальників значних

напрямку

конкурентів

немає.

Товари-

Поява
локальних
виробників

поступок в аналогічних

із суміжних

умовах

товарів, які

галузей

оплати

займають
частину
ринку

Проаналізувавши табл. 6.8 та табл. 6.9 було зроблено висновок, що пори значну
конкуренцію на ринку, можлива робота підприємства на даному ринку.
Із сильних сторін проекту, які має проект, щоб бути конкурентоспроможним, можна
виділити простоту конструкції, простоту обслуговування, порівняно велику питому
потужність продукту.
На основі всього вищенаведеного, в табл. 6.10 зведено обґрунтування факторів
конкурентоспроможності.
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Табл. 6.10 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності
№
п/п
1.

Фактор конкурентоспроможності
Вартість продукту

Обґрунтування
Оскільки вакуум-компресори в більшості
випадків

використовуються

в

складі

установок, які самі є продуктом для реалізації,
то зниження вартості продукту є одним із
засобів конкурентної боротьби
2.

Вартість обслуговування

Так як продукт є складною машиною, то
вартість його обслуговування теж є одним із
факторів конкурентоспроможності

3.

Унікальність позиціонування

В умовах сильної конкуренції, коли ринок
наповнений

аналогічними

продуктами,

важливим є створення унікального продукту,
що створює певний захист від конкурентних
зіткнень.
За визначеними факторами конкурентоспроможності проведено порівняльний аналіз
сильних та слабких сторін проекту «осьовий компресор з протиобертанням». Результати
аналізу зведені в табл. 6.11.
Табл. 6.11 Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту
№

Фактор

п/п конкурентоспроможності

Бали

Рейтинг

1-20

порівнянні з даним проектом
-3

1

Вартість продукту

2

Вартість обслуговування

3

Унікальність позиціонування

-2

товарів-конкурентів

-1

0

+1

+2

у

+3

Becker
Elmo Rietschle
Фінальний етап ринкового аналізу можливостей впровадження проекту - SWOTаналіз (табл. 6.12), який проводиться на основі виділених ринкових загроз та можливостей,
сильних і слабких сторін.
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Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу
факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища.
Табл. 6.12. SWOT-аналіз стартап-проекту
Сильні сторони:

Слабкі сторони:

1. Нижча вартість

1. Малий діапазон робочих режимів

2. Унікальне позиціонування

2. Відсутність чіткої маркетингової

3. Простота в обслуговуванні

страегії

Можливості:

Загрози:

1. Збільшення

реалізації

осьових

компресорів
2. Співпраця

1. Втрата

споживачів

внаслідок

збільшення конкуренції
з

компаніями-

споживачами
На основі SWOT-аналізу було розроблено альтернативи ринкового впровадження
стартап-проекту, які наведено в табл. 6.13.
Табл. 6.13. Альтернативи впровадження стартап-проекту
№
п/п

Альтернатива ринкової поведінки

Ймовірність
отримання ресурсів

Строки реалізації

1. Стимулювання збуту за допомогою Потребує витрат на
участі на різноманітних виставках
(більш

глибоке

проникнення

маркетингову

0,5 року

на кампанію

ринок)
2. Переключення на іншу можливу Потребує

значних

галузь застосування

капіталовкладень на

(диверсифікація)

розробки

1 рік

3. Збільшення впливу на регіональних Потребує
ринках

капіталовкладень та

(розвиток ринку)

домовленостей

із

0,5 року

потенційними
дилерами
Найбільш простою та ефективною альтернативою є варіант під номером 3.
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6.4.

Розроблення ринкової стратегії проекту.

6.4.1. Визначення стратегії охоплення ринку.
Вибір цільових груп потенційних споживачів зведено до табл. 6.14.
Табл. 6.14. Вибір цільових груп споживачів
№

Опис

п/п цільової

профілю Готовність
групи споживачів

потенційних

сприйняти

клієнтів

продукт

Орієнтовний

Інтенсивність

Простота

попит в межах конкуренції в входу
цільової групи сегменті

сегмент

1.

Лазерна техніка

+

Середній

Середня

Середня

2.

Пневмотранспорт

+

Середній

Висока

Середня

у

Цільовою групою обрано лазерну техніку
За результатами аналізу обираємо як цільову групу лазерну техніку, тому що при всіх
інших рівних умовах інтенсивність конкуренції в сегменті нижча ніж в пневмотранспорті,
а саме середній рівень.
Так як даний проект охоплює лише один сегмент, то оберемо стратегію
концентрованого маркетингу.
Сформуємо базову стратегію розвитку для роботи в обраних сегментах ринку (табл.
6.15).
Табл. 6.15. Визначення базової стратегії розвитку
№

Обрана

п/п альтернатива

Стратегія

Ключові

охоплення ринку

конкурентоспроможні розвитку

розвитку проекту

Базова стратегія

позиції відповідно до
обраної альтернативи

1.

Більш

глибоке Концентрований

проникнення

на маркетинг

ринок
2.

3.

Диверсифікація
Розвиток ринку

Задоволення
клієнта

потреб Спеціалізація

краще

за

конкурентів
Диференційований Зниження

ступеню Диференціація

маркетинг

замінності товару

Масовий

Здатність

маркетинг

протистояти прямим витратах
конкурентам

Лідерство

по

навіть

при ціновій війні
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На основі табл. 6.15 обрано стратегію спеціалізації.

6.4.2. Вибір стратегії конкурентної поведінки
Вибір стратегії конкурентної поведінки вказано в табл. 6.16.
Табл. 6.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки
Чи

буде

компанія
Чи

№
п/п

є

проект шукати

Чи буде компанія
нових копіювати основні Стратегія

«першопрохідцем»

споживачів, або характеристики

конкурентної

на ринку?

забирати

поведінки

існуючих

товару
у конкурента?

конкурентів?
1

Так

Так

Ні

2

Ні

Так

Ні

Стратегія
лідера
Стратегія
виклику лідера
Стратегія

Ні

3

Ні

Так

наслідування
лідеру
Стратегія

Так

4

Ні

заняття

Ні

конкурентної
ніші

За даною таблицею обрано п. 2: стратегія конкурентної поведінки виклику лідера.

6.4.3. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту
Спершу формується маркетингова концепція товару, який отримає споживач. Для
цього

у

табл.

6.17

було

підсумовано

результати

попереднього

аналізу

конкурентоспроможності товару.
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Табл. 6.17. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару
№

Потреба

п/п
1

Ключові

Вигода, яку

Збільшена

потужності

питома

вакуум-

потужність

перед

конкурентами (існуючі або такі, що

пропонує товар

Збільшення

переваги

потрібно створити)
Малі

габарити

при

великій

якості

газу,

потужності

компресора
2

Відсутність

Конструкція

вологи в газі

потребує

не

Підвищення

зменшення вартості обслуговування

вприскування
мастила в потік
газу
Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при
встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час
фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або
товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 6.18) [12].
Аналіз проводиться експертним методом.
Табл. 6.18. Визначення меж встановлення ціни
Рівень цін
на

Рівень цін

товари- на

замінники
2 - 4 тис. дол.

Рівень

товари- доходів

аналоги
1,5 - 3 тис. дол.

Верхня та нижня межі

цільової встановлення

групи споживачів

ціни

на

товар/послугу

1,1 млрд. дол.

1,5 - 3 тис. дол.

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого
приймається рішення (табл. 6.19):
- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна або
залучена система збуту);
- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту;
- вибір та обґрунтування виду посередників.
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Табл. 6.19. Формування системи збуту
Специфіка

Функції

збуту,

закупівельної поведінки які має виконувати
цільових клієнтів

постачальник товару

Характерно
наукомістких

для Широка реклама для

Глибина

Оптимальна

каналу збуту

система збуту

Виробник

–

Канал складається

галузей, просування товару на дистриб’ютор - з виробника, який

товар в яких може бути ринок не вимагається. споживач

продає свій товар

придбаний обмеженим

через

числом споживачів, які

дистриб’юторів

потребують

споживачам

специфічних
компонентів для свого
специфічного
фінального продукту
Останньою

складової

маркетингової

програми

є

розроблення

концепції

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для
позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 5.17).
Табл. 6.20. Концепція маркетингових комунікацій
Концепці
Специфіка

Канали

поведінки цільових якими
клієнтів

я

комунікацій, Ключові позиції, Завдання
користуються обрані

цільові клієнти

рекламно

для рекламного

позиціонування

го

повідомлення

зверненн
я

Наукомісткі галузі
зі

специфічним

товаром, який може
бути

-

-

придбаний

Пряма

поштова Демонстрація

Зменшення

розсилка,

переваг продукту витрат

Друковані

над

каталоги

конкурентів

Головний
на елемент –

товарами обслуговування

переваги
перед

обмеженим числом

-

Продаж он-лайн

конкурен

споживачів

-

Виставки

тами

-

Конференції
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6.5.

Висновки до розділу 6.

В даному розділі було проаналізовано можливість комерціалізації проекту осьового
компресора для роботи у вакуумному середовищі. Виявлено, що технологічна реалізація
проекту є можливою. Також було визначено сильні і слабкі сторони проекту, а також його
конкурентні позиції на ринку вакуумної техніки.
Даний ринок є привабливим через невелику вартість та високий попит на продукцію.
Унікальність даного типу компресорів на ринку вакуумної техніки а також невеликі
бар’єри, даний стартап-проект можна вважати перспективним.
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ВИСНОВКИ
В даній дисертаційній роботі розглянуто питання проектування осьового компресору
для роботи у вакуумному середовищі в складі високопотужного технологічного лазеру, яке
було поставлено на підприємстві «ВНДІкомпресормаш».
В першому розділі було розглянуто існуючі методи і схеми розрахунку осьових
компресорів загального призначення. Також розглянуто умови і обмеження, які
накладаються при розрахунку осьових компресорів загального призначення, та
обґрунтовано неможливість їх використання у випадку роботи компресора у вакуумному
середовищі.
Розроблено

методику

розрахунку

осьового

двоступінчастого

компресора

з

однонапрямленим обертанням та з протиобертанням для роботи у вакуумному середовищі
в складі високопотужного технологічного газового лазеру, яка враховує дослідні дані з
експериментальних моделей розроблюваних на підприємстві «ВНДІкомпресормаш»
компресорів. Також було виявлено, що попри всі можливі спрощення розрахунків в
розробленій методиці, вона залишається досить громіздкою, через що час проектування
компресорів даного типу значно збільшується.
Для скорочення часу і автоматизації процесу проектування було складено програму
газодинамічного розрахунку проточної частини двоступінчастого осьового компресора з
однонапрямленим обертанням та з протиобертанням для роботи у вакуумному середовищі
в складі високопотужного газового технологічного лазеру.
Коректність і адекватність розроблених методики і програми підтвердились під час
порівняння результатів експериментального дослідження і комп’ютерного моделювання.
Також комп’ютерним моделюванням було доведено перевагу протилежного
обертання роторів ступеней осьового компресора у порівнянні з однонапрямленим. При
аналогічних ступенях підвищення тиску, габаритних розмірах та частотах обертання,
компресор з протиобертанням роторів дозволяє позбавитись від спрямляючих апаратів, що
спрощує конструкцію компресора. Проте дане технічне рішення є економічно
виправданим, лише у випадках, коли із міркувань потужності або міцності неможливо
відмовитися від компоновочного рішення з двома двигунами, які розташовані дзеркально.
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==========Розрахунок основних параметрів компресора==========
Швидкість потоку газу на вході в компресор Свх = 46,57484 м/с
Температура газу на вході по заторможеним параметрам Т* = 304,0548 К
Тиск газу на вході по заторможеним параметрам Рвх* = 3374,539 Па
Густина газу по заторможеним параметрам γ* = 0,03846952 кг/м^3
Масова витрата Qm = 0,2308171 кг/с
==========Розрахунок параметрів газового потоку на середньому діаметрі входу в робоче колесо ст.1 ==========
Тиск газу по заторможеним параметрам P1* = 3307,048 Па
Температура газу по заторможеним параметрам Т1* = 304,0548 К
Окружна швидкість лопаток на D Un = 190,8518 м/с
Осьова швидкість потоку на вході в робоче колесо Ca1 = 142,1846 м/с
Статична температура газу Т1 = 294,2242 К
Статичний тиск газу P1 = 2941,498 Па
Густина газу по статичним параметрам на вході в компресор γ1 = 0,03465327 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на вході в компресор F1 = 0,04684586 м^2
Діаметр втулки Dвт = 0,3230774 м
Середній діаметр компресора Dср = 0,3640387 м
Окружна швидкість лопаток на Dср Uср = 171,5492 м/с
Окружна швидкість лопаток на Dвт Uвт = 152,2466 м/с
Довжина лопатки l = 0,04096131 м
Коефіцієнт напору в компресорі ψ = 0,423
Ступінь підвищення тиску π* = 1,240024
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з компресора==========
Тиск газу на виході по заторможеним параметрам P5* = 4100,819 Па
ККД ступені = 0,53
ККД компресора = 0,5158027
Адіабатична робота стиснення Lад* = 19452,38 Дж/кг
Температура газу на виході по заторможеним параметрам Т5* = 340,7318 К
Осьова швидкість потоку на виході з компресора Ca5 = 129,388 м/с
Статична температура газу на виході Т* = 332,5911 К
Статичний тиск газу на виході з компресора P5 = 3762,186 Па
Густина газу по статичним параметрам на виході з компресора γ5 = 0,03920883 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході з компресора F5 = 0,04549778 м^2
Ступінь підвищення тиску по статичним параметрам πк = 1,279004
Адіабатична робота стиснення по статичним параметрам Lадк = 21626,27 Дж/кг
ККД компресора по статичним параметрам = 0,5137588
Сума адіабатичних робіт всіх ступеней компресора ΣLад = 22309,93 Дж/кг
Адіабатична робота однієї ступені Lадст = 11154,97 Дж/кг
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з першої ступені==========
Осьова швидкість потоку на виході з робочого колеса Ca3 = 135,7863 м/с
Статична температура газу Т3 = 314,6932 К
Температура газу по заторможеним параметрам Т3* = 323,659 К
Ступінь підвищення тиску π1ст = 1,128395
Статичний тиск газу за ступінню P3 = 3319,172 Па
Тиск газу за ступінню по заторможеним параметрам P3* = 3668,704 Па
Густина газу γ3 = 0,03655919 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході із ступені F3 = 0,046496 м^2
Діаметр втулки Dвт3 = 0,3237661 м
Середній діаметр компресора Dср3 = 0,364383 м
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з другої ступені==========
Статична температура газу Т5 = 335,1622 К
Температура газу по заторможеним параметрам Т5* = 343,3029 К
Ступінь підвищення тиску π2ст = 1,120232
Статичний тиск газу за ступінню P5 = 3718,242 Па
Тиск газу за ступінню по заторможеним параметрам P5* = 4050,272 Па
Густина газу γ5 = 0,03845358 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході із ступені F5 = 0,04639138 м^2
Діаметр втулки Dвт5 = 0,3239717 м
Середній діаметр компресора Dср5 = 0,3644859 м
Ефективна робота обертання ротора = 40356,62 Дж/кг
Робота, що витрачена для привода = 9314,997 Вт
==========Розрахунок першої ступені==========
Ступінь реактивності ρ1 = 0,6578668
Окружна швидкість в ст.1 на Dвт U1 = 152,2466 м/с

Окружна швидкість в ст.1 на Dср U1 = 171,5492 м/с
Окружна швидкість в ст.1 на D U1 = 190,8518 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на Dвт dWu1 = 132,2681 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на Dср dWu1 = 117,3854 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на D dWu1 = 105,5131 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на Dвт W1 = 208,3158 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на Dср W1 = 222,8129 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на D W1 = 237,9934 м/с
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dвт α1 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dср α1 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на D α1 = 90
Кут входу в робоче колесо ст.1 на Dвт β1 = 43,0427
Кут входу в робоче колесо ст.1 на Dср β1 = 39,65285
Кут входу в робоче колесо ст.1 на D β1 = 36,68611
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на Dвт Cu1 = 132,2681 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на Dср Cu1 = 117,3854 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на D Cu1 = 105,5131 м/с
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на Dвт β2 = 81,62998
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на Dср β2 = 68,25342
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на D β2 = 57,85155
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на Dвт Δβ = 38,58728
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на Dср Δβ = 28,60057
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на D Δβ = 21,16544
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на Dвт C2 = 189,5593 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на Dср C2 = 179,4916 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на D C2 = 171,962 м/с
Кількість лопаток робочого колеса ст.1 z = 48
Кут кривизни профіля ст.1 на Dвт θ = 39,8135
Кут кривизни профіля ст.1 на Dср θ = 29,80402
Кут кривизни профіля ст.1 на D θ = 22,34086
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на Dвт γ = 65,9308
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на Dср γ = 56,53526
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на D γ = 49,09063
Кількість лопаток спрямлюючого апарату ст.1 z = 37
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dвт α2 = 45,75196
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dср α2 = 49,15703
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на D α2 = 52,15089
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на Dвт α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на Dср α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на D α3 = 90
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на Dвт Δα = 44,24804
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на Dср Δα = 40,84297
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на D Δα = 37,84911
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.1 на Dвт θ = 44,49899
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.1 на Dср θ = 41,08879
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.1 на D θ = 38,08935
Встановочний кут спрямляючого апарату cт.1 на Dвт γ = 72,45135
Встановочний кут спрямляючого апарату cт.1 на Dср γ = 73,81031
Встановочний кут спрямляючого апарату cт.1 на D γ = 75,0045
==========Розрахунок другої ступені==========
Ступінь реактивності ρ2 = 0,6578189
Окружна швидкість в ст.2 на Dвт U2 = 152,5712 м/с
Окружна швидкість в ст.2 на Dср U2 = 171,7115 м/с
Окружна швидкість в ст.2 на D U2 = 190,8518 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на Dвт dWu2 = 132,255 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на Dср dWu2 = 117,5128 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на D dWu2 = 105,7276 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на Dвт W3 = 204,2446 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на Dср W3 = 218,9126 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на D W3 = 234,227 м/с
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dвт α2 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dср α2 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на D α2 = 90
Кут входу в ст.2 на Dвт β2 = 41,66865
Кут входу в ст.2 на Dср β2 = 38,33629
Кут входу в ст.2 на D β2 = 35,4309
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на Dвт Cu4 = 132,255 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на Dср Cu4 = 117,5128 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на D Cu4 = 105,7276 м/с

Кут виходу із робочого колеса ст.2 на Dвт β2 = 81,49062
Кут виходу із робочого колеса ст.2 на Dср β2 = 68,24075
Кут виходу із робочого колеса ст.2 на D β2 = 57,91648
Різниця кутів входу і виходу ст.2 на Dвт Δβ = 38,58728
Різниця кутів входу і виходу ст.2 на Dср Δβ = 28,60057
Різниця кутів входу і виходу ст.2 на D Δβ = 21,16544
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на Dвт C4 = 185,0206 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на Dср C4 = 174,7871 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на D C4 = 167,0915 м/с
Кількість лопаток робочого колеса ст.2 z = 48
Кут кривизни профіля ст.2 на Dвт θ = 40,05009
Кут кривизни профіля ст.2 на Dср θ = 30,11012
Кут кривизни профіля ст.2 на D θ = 22,66344
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на Dвт γ = 65,6987
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на Dср γ = 56,40237
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на D γ = 49,02896
Кількість лопаток спрямлюючого апарату ст.2 z = 37
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dвт α2 = 44,37218
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dср α2 = 47,75362
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на D α2 = 50,74649
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на Dвт α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на Dср α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на D α3 = 90
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на Dвт Δα = 45,62782
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на Dср Δα = 42,24638
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на D Δα = 39,25351
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на Dвт θ = 45,88668
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на Dср θ = 42,50069
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на D θ = 39,50267
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на Dвт γ = 71,90419
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на Dср γ = 73,25404
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на D γ = 74,44809

==========Розрахунок основних параметрів компресора==========
Швидкість потоку газу на вході в компресор Свх = 46,57484 м/с
Температура газу на вході по заторможеним параметрам Т* = 304,0548 К
Тиск газу на вході по заторможеним параметрам Рвх* = 3374,539 Па
Густина газу по заторможеним параметрам γ* = 0,03846952 кг/м^3
Масова витрата Qm = 0,2308171 кг/с
==========Розрахунок параметрів газового потоку на середньому діаметрі входу в робоче колесо ст.1 ==========
Тиск газу по заторможеним параметрам P1* = 3307,048 Па
Температура газу по заторможеним параметрам Т1* = 304,0548 К
Окружна швидкість лопаток на D Un = 190,8518 м/с
Осьова швидкість потоку на вході в робоче колесо Ca1 = 142,1846 м/с
Статична температура газу Т1 = 294,2242 К
Статичний тиск газу P1 = 2941,498 Па
Густина газу по статичним параметрам на вході в компресор γ1 = 0,03465327 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на вході в компресор F1 = 0,04684586 м^2
Діаметр втулки Dвт = 0,3230774 м
Середній діаметр компресора Dср = 0,3640387 м
Окружна швидкість лопаток на Dср Uср = 171,5492 м/с
Окружна швидкість лопаток на Dвт Uвт = 152,2466 м/с
Довжина лопатки l = 0,04096131 м
Коефіцієнт напору в компресорі ψ = 0,423
Ступінь підвищення тиску π* = 1,240024
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з компресора==========
Тиск газу на виході по заторможеним параметрам P5* = 4100,819 Па
ККД ступені = 0,53
ККД компресора = 0,5158027
Адіабатична робота стиснення Lад* = 19452,38 Дж/кг
Температура газу на виході по заторможеним параметрам Т5* = 340,7318 К
Осьова швидкість потоку на виході з компресора Ca5 = 129,388 м/с
Статична температура газу на виході Т* = 332,5911 К
Статичний тиск газу на виході з компресора P5 = 3762,186 Па
Густина газу по статичним параметрам на виході з компресора γ5 = 0,03920883 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході з компресора F5 = 0,04549778 м^2
Ступінь підвищення тиску по статичним параметрам πк = 1,279004
Адіабатична робота стиснення по статичним параметрам Lадк = 21626,27 Дж/кг
ККД компресора по статичним параметрам = 0,5137588
Сума адіабатичних робіт всіх ступеней компресора ΣLад = 22309,93 Дж/кг
Адіабатична робота однієї ступені Lадст = 11154,97 Дж/кг
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з першої ступені==========
Осьова швидкість потоку на виході з робочого колеса Ca3 = 135,7863 м/с
Окружна швидкість потоку на виході з робочого колеса Cu3 = 101,1514 м/с
Абсолютна швидкість потоку на виході з робочого колеса C3 = 169,3208 м/с
Статична температура газу Т3 = 314,6932 К
Температура газу по заторможеним параметрам Т3* = 328,6342 К
Ступінь підвищення тиску π1ст = 1,128395
Статичний тиск газу за ступінню P3 = 3319,172 Па
Тиск газу за ступінню по заторможеним параметрам P3* = 3873,696 Па
Густина газу γ3 = 0,03655919 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході із ступені F3 = 0,046496 м^2
Діаметр втулки Dвт3 = 0,3237661 м
Середній діаметр компресора Dср3 = 0,364383 м
==========Розрахунок параметрів газового потоку на виході з другої ступені==========
Статична температура газу Т5 = 335,1622 К
Температура газу по заторможеним параметрам Т5* = 343,3029 К
Ступінь підвищення тиску π2ст = 1,120232
Статичний тиск газу за ступінню P5 = 3718,242 Па
Тиск газу за ступінню по заторможеним параметрам P5* = 4050,272 Па
Густина газу γ5 = 0,03845358 кг/м^3
Площа прохідного перерізу на виході із ступені F5 = 0,04639138 м^2
Діаметр втулки Dвт5 = 0,3239717 м
Середній діаметр компресора Dср5 = 0,3644859 м
Ефективна робота обертання ротора = 40356,62 Дж/кг
Робота, що витрачена для привода = 9314,997 Вт
==========Розрахунок першої ступені==========

Ступінь реактивності ρ1 = 0,6578668
Окружна швидкість в ст.1 на Dвт U1 = 152,2466 м/с
Окружна швидкість в ст.1 на Dср U1 = 171,5492 м/с
Окружна швидкість в ст.1 на D U1 = 190,8518 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на Dвт dWu1 = 132,2681 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на Dср dWu1 = 117,3854 м/с
Закрутка потоку в ст.1 на D dWu1 = 105,5131 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на Dвт W1 = 208,3158 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на Dср W1 = 222,8129 м/с
Відносна швидкість в ст. 1 на D W1 = 237,9934 м/с
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dвт α1 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dср α1 = 90
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на D α1 = 90
Кут входу в робоче колесо ст.1 на Dвт β1 = 43,0427
Кут входу в робоче колесо ст.1 на Dср β1 = 39,65285
Кут входу в робоче колесо ст.1 на D β1 = 36,68611
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на Dвт Cu1 = 132,2681 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на Dср Cu1 = 117,3854 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.1 на D Cu1 = 105,5131 м/с
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на Dвт β2 = 81,62998
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на Dср β2 = 68,25342
Кут виходу з робочого колеса ст.1 на D β2 = 57,85155
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на Dвт Δβ = 38,58728
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на Dср Δβ = 28,60057
Різниця кутів входу і виходу ст.1 на D Δβ = 21,16544
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на Dвт C2 = 189,5593 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на Dср C2 = 179,4916 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.1 на D C2 = 171,962 м/с
Кількість лопаток робочого колеса ст.1 z = 48
Кут кривизни профіля ст.1 на Dвт θ = 39,8135
Кут кривизни профіля ст.1 на Dср θ = 29,80402
Кут кривизни профіля ст.1 на D θ = 22,34086
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на Dвт γ = 65,9308
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на Dср γ = 56,53526
Встановочний кут профіля лопатки cт.1 на D γ = 49,09063
Кількість лопаток спрямлюючого апарату ст.1 z = 37
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dвт α2 = 45,75196
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на Dср α2 = 49,15703
Кут входу в спрямляючий апарат ст.1 на D α2 = 52,15089
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на Dвт α3 = 134,248
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на Dср α3 = 130,843
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.1 на D α3 = 127,8491
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на Dвт Δα = 88,49607
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на Dср Δα = 81,68594
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.1 на D Δα = 75,69821
==========Розрахунок другої ступені==========
Ступінь реактивності ρ2 = 1
Окружна швидкість в ст.2 на Dвт U2 = 152,5712 м/с
Окружна швидкість в ст.2 на Dср U2 = 171,7115 м/с
Окружна швидкість в ст.2 на D U2 = 190,8518 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на Dвт dWu2 = 203,5279 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на Dср dWu2 = 180,841 м/с
Закрутка потоку в ст.2 на D dWu2 = 162,7047 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на Dвт W3 = 315,5492 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на Dср W3 = 319,3977 м/с
Відносна швидкість в ст. 2 на D W3 = 325,9909 м/с
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dвт α2 = 134,248
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dср α2 = 130,843
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на D α2 = 127,8491
Кут входу в ст.2 на Dвт β2 = 25,4877
Кут входу в ст.2 на Dср β2 = 25,15903
Кут входу в ст.2 на D β2 = 24,61595
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на Dвт Cu4 = 71,25981 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на Dср Cu4 = 63,45568 м/с
Окружна складова швидкості на виході ст.2 на D Cu4 = 57,19158 м/с
Кут виходу із робочого колеса ст.2 на Dвт β2 = 59,08604
Кут виходу із робочого колеса ст.2 на Dср β2 = 51,43634
Кут виходу із робочого колеса ст.2 на D β2 = 45,45208
Різниця кутів входу і виходу ст.2 на Dвт Δβ = 38,58728

Різниця кутів входу і виходу ст.2 на Dср Δβ = 28,60057
Різниця кутів входу і виходу ст.2 на D Δβ = 21,16544
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на Dвт C4 = 147,7133 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на Dср C4 = 144,1106 м/с
Абсолютна швидкість на виході із ст.2 на D C4 = 141,4642 м/с
Кількість лопаток робочого колеса ст.2 z = 48
Кут кривизни профіля ст.2 на Dвт θ = 33,83353
Кут кривизни профіля ст.2 на Dср θ = 26,48466
Кут кривизни профіля ст.2 на D θ = 21,01749
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на Dвт γ = 45,78782
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на Dср γ = 41,04983
Встановочний кут профіля лопатки cт.2 на D γ = 37,22644
Кількість лопаток спрямлюючого апарату ст.2 z = 37
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dвт α2 = 61,15643
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на Dср α2 = 63,8753
Кут входу в спрямляючий апарат ст.2 на D α2 = 66,15379
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на Dвт α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на Dср α3 = 90
Кут виходу із спрямляючого апарату ст.2 на D α3 = 90
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на Dвт Δα = 28,84357
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на Dср Δα = 26,1247
Різниця кутів в спрямляючому апараті ст.2 на D Δα = 23,84621
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на Dвт θ = 29,00721
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на Dср θ = 26,28197
Кут кривизни профіля спрямляючого апарату ст.2 на D θ = 23,99758
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на Dвт γ = 78,56076
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на Dср γ = 79,64448
Встановочний кут профіля спрямляючого апарату cт.2 на D γ = 80,55233

